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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

“มุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำในกำรท ำเหมอืงแร่อย่ำงมคีุณภำพและครบวงจร รวมถึงกำรเป็นเจำ้ของเหมอืงถ่ำนหนิและ
โรงไฟฟ้ำในระดบัภูมภิำค และด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกจิ (Mission) 

 บริษัทฯ จะใช้ควำมรู้จำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำพัฒนำและบริหำรงำนด้ำนกำรท ำเหมืองให้เกิด
ประสทิธผิลและประสทิธภิำพสงูสดุเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจแก่ลกูคำ้ 

 บรษิัทฯ จะพฒันำควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนวศิวกรรมอย่ำงต่อเนื่องอีกทัง้สรรหำและพฒันำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถเพิม่มำกขึน้ 

 บรษิัทฯ จะแสวงหำโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของแหล่งถ่ำนหนิและแร่ธำตุอื่นๆ เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรด ำเนิน
กจิกำรกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลอืกพรอ้มสรำ้งควำมแขง็แกร่งดำ้นกำรเงนิและกำรเตบิโตในอนำคต  

 บรษิทัฯ จะด ำเนินงำนโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐำนของควำมพึงพอใจของลูกคำ้
และควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำหมำย (Goal) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มกีำรทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง
เป็นระบบเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มและแนวโน้มธุรกจิในอนำคต กล่ำวคอื 

บรษิทัฯ จะด ำเนินธุรกจิขุดและขนดนิและแร่ต่ำงๆจำกโครงกำรทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกจิ
และกระจำยฐำนลูกคำ้ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัมุ่งเน้นพฒันำกำรด ำเนินธุรกจิให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่ี  เพื่อ
สรำ้งควำมมัง่คัง่อย่ำงยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

กลยุทธใ์นกำรด ำเนินกำร (Strategy) 

ทศิทำงและแผนกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงและรกัษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั 
กำรสรำ้งกำรเตบิโตทำงธุรกจิ รวมถงึกำรพฒันำองคก์รในดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัสนบัสนุนแผนกำรเตบิโตในอนำคต เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว โดยมแีนวทำงหลกั ดงันี้ 

 ขยำยกำรด ำเนินงำนไปในประเทศทีม่ศีกัยภำพโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV  

 บรหิำรงำนด้ำนกำรท ำเหมืองโดยยดึหลกักำรพฒันำประสทิธผิล (productivity) ของเครื่องจกัร กำรซ่อม
บ ำรุง (Maintenance) อย่ำงมคีุณภำพ และกำรควบคุมตน้ทุนด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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 บริหำรโครงกำรโดยใช้เครื่องมือที่มีประสทิธิภำพได้แก่ กำรวิเครำะห์และควบคุมต้นทุน  กำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพเครื่องจกัร กำรควบคุมพสัดุคงคลงั ฯลฯ 

 สรำ้งระบบควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรสือ่สำรในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพเพื่อสนับสนุนกำร
บรหิำรงำน 

 พฒันำศกัยภำพบุคลำกรด้วยกำร 1) สร้ำงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่อง 2) สร้ำงทัศนคติและ
จรยิธรรมในกำรท ำงำน 3) สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่หมำะสม 

 สรำ้งพนัธมติรและเครอืขำ่ยกำรประกอบธุรกจิ ทัง้ในสำยกำรผลติ กำรซ่อมบ ำรุง และกำรบรหิำรจดักำร 

 จดัหำแหล่งเงนิทุนในกำรด ำเนินงำนและบรหิำรสภำพคล่องทำงกำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั 

1.2.1 ความเป็นมา 

กลุ่มบรษิทัสหกล โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั ไดถู้กจดัตัง้เพื่อด ำเนินธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวศิวกรรม
โยธำ มำตัง้แต่ปี 2513 เพื่อรองรบักำรกระจำยควำมเจรญิสูภู่มภิำคทัว่ประเทศตำมนโยบำยกำรพฒันำประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมกีลุ่มครอบครวัศริสิรรพเ์ป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์ จ ำกดัไดล้งนำมใน
สญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิ โครงกำรที ่1 กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
เปิดหน้ำดนิ ขดุขนดนิและถ่ำนหนิใหก้บัเหมอืงถ่ำนหนิแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถงึ 2533 
และไดร้บักำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที ่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถงึ 2541 โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 
3,544 ลำ้นบำท และ 9,865 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ต่อมำ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรำ้ง จ ำกดั) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครวัศริสิรรพ์ เพื่อเป็นบรษิทัหลกัในกำรท ำธุรกจิด้ำนกำรให้บรกิำรและ
ด ำเนินงำนเหมอืงแร่อย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมอืง กำรปฎิบตัิงำนเปิดหน้ำเหมอืง กำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนงำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ บรษิัท สหกลอคิวปิเมนท ์
จ ำกดั  ยงัคงมคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโยธำ โดยได้รบังำนก่อสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น
ส ำหรบักำรท ำเหมอืง เช่น ถนน ที่พกัอำศยั เป็นต้น ในปัจจุบนั กำรด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรและด ำเนินงำนเหมอืงแร่
อย่ำงครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัสหกล ไดด้ ำเนินกำรโดยบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (ภำยหลงัแปรสภำพ
จำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่ำ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
(“บรษิทัฯ”)  
 

 ปัจจบุนั กจิกำรรว่มคำ้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิกำรร่วมคำ้เอสควิ-ไอทดี ี(บรษิทัฯ รว่มลงทุนกบับรษิทั อติำเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำรอ้ยละ 50 เท่ำกนั) เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรเปิดหน้ำดนิ ขดุขนดนิและถ่ำน
หนิใหก้บัเหมอืงถ่ำนหนิ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ซึง่ กฟผ.เป็นผูว้่ำจำ้ง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถงึ 2563 
และโครงกำร 7/1 ซึง่สิน้สดุในเดอืนกนัยำยน 2558 โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 21,906 ลำ้นบำท และ 5,273 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ก ำลงัด ำเนินโครงกำรเหมอืงหงสำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 
2558 ถงึ 2569 และโครงกำร 8 ในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ ซึง่มรีะยะเวลำตำมสญัญำระหว่ำงปี 2559 ถงึ 2568  
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1.2.2 พฒันาการการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ 11 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2551 - ปี 2561)  

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2551 – 2563 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7  
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกดั (มหำชน) (“ITD”) จดัตัง้

กจิกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิ (“ITD-SQ”) (บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เขำ้รบังำนขุด ขน ล ำเลยีงดนิและถ่ำนหนิจำก กฟผ. ตำมสญัญำจำ้งเหมำขุด-ขนดนิและ
ถ่ำนหนิส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7 โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 21,906 
ลำ้นบำท  

2554 – 2558 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7/1  
- บรษิัทฯ ร่วมกบั ITD จดัตัง้กจิกำรร่วมคำ้เอสควิ-ไอทดี ี(“SQ-ITD”) (บรษิัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 50) เพื่อเขำ้รบังำนขดุ ขน ล ำเลยีงดนิจำก กฟผ. ตำมสญัญำจำ้งเหมำขุด-
ขนดนิส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7/1 ปรมิำณ 80.0 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร
แน่น โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 5,273 ลำ้นบำท  

2557 โครงกำรเหมอืงหงสำ เมอืงหงสำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
- บรษิทัฯ รบัจำ้ง บรษิทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั ในกำรขุดและขนดนิและถ่ำนหนิ ซึง่มมีูลค่ำ

โครงกำรเท่ำกับ 11,742.7 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมในสญัญำสมัปทำนเมื่อวันที่ 23 
มกรำคม 2557   

- ในเดอืนกรกฎำคม 2557 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จำกผลก ำไรของ
ปี 2555 ในอัตรำปันผลหุ้นละ 14 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน
ทัง้หมด 70 ลำ้นบำท 

2558 - บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำก 500 ล้ำนบำท เป็น 750 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ 
เรยีกเพิม่ทุนจำกผูถ้ือหุ้นเดมิ (Right Offering) จ ำนวน 250 ล้ำนบำท เพื่อน ำมำใช้ใน
โครงกำรหงสำ โดยมมีตเิพิม่ทนุครัง้ที ่1 ณ วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2557 จ ำนวน 200 ลำ้น
บำท และมตเิพิม่ทุนครัง้ที ่2 ณ วนัที ่26 มกรำคม 2558 และไดจ้ดัสรรหุน้ดงักล่ำวในวนัที ่
27 กุมภำพนัธ ์2558  

- บรษิทัฯ จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2558  
- บรษิทัฯ ลงนำมในสญัญำงำนจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำนหนิ ส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่

เมำะ โครงกำรที ่8 ในวนัที ่26 สงิหำคม 2558 ซึง่มมีลูค่ำรวมเท่ำกบั 22,871 ลำ้นบำท 
โดยมรีะยะเวลำตำมสญัญำตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2568 

2559 - บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 750 ลำ้นบำท เป็น 1,150 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุน้เพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 380 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 380 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
1 บำท โดยหุน้ทีเ่หลอือกี 20 ลำ้นหุน้ ส ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรแปลงสภำพตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำร และพนักงำนของบรษิทัฯ 
ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฎำคม 2559  

- วนัที ่ 14, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปจองซือ้หุน้(Initial 
Public Offering) จ ำนวน 380,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้นี้ 
หรอืรอ้ยละ 33.04 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ ภำยหลงักำรเสนอขำย



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)        1 - 3 

 

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้นี้และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำรและ
พนกังำน มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจ ำหน่ำยในรำคำหุน้ละ 3.2 บำท 

- เมื่อวนัที ่25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิม่หุน้สำมญัของ SQ 
เขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์หม่ และเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์เป็นวนัแรก (First Day 
Trade) เมื่อวนัที ่26 ตุลำคม 2559 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 

- เมื่อวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญำจำ้งเหมำผลติแร่ดบีุก ทีเ่หมอืงดบีุก 
จงัหวดัทวำย สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์  ซึง่เป็นงำนรบัท ำเหมอืงแบบครบวงจร 
ตัง้แต่งำนขดุขนหน้ำดนิและกระสะ งำนขดุขนแร่ดบิ งำนบรหิำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่
จำกโรงแต่งแร่ไปยงัทีท่ิง้ดนิ และงำนจดักำรแร่ดบิและกำรพฒันำปรบัปรุงโรงแต่งแร่ใหก้บั
บรษิทั เมยีนมำร ์พงษ์พพิทัธ ์จ ำกดั มูลค่ำสญัญำ 3,672 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมี
ปรมิำณกำรผลติแร่ดบีุกปีละประมำณ 2,100 ตนั  

- บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 
จ ำนวน 4,870,150 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้
1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 4,870,150 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้ที่
รอกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั จ ำนวน 15,129,850 หน่วย 

- ในวนัที ่9 พฤษภำคม 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีำรลงนำมสญัญำงำนเพิม่โครงกำรเหมอืงหงสำ 
ประเทศลำว ไดแ้ก่ งำนขดุ-ขนดนิ จ ำนวน 28 ลบ.ม. ซึง่มมีูลค่ำงำนประมำณ 1,036 ลำ้น
บำท 

- เมื่อวนัที ่17 มนีำคม 2561 ไดม้เีหตุกำรณ์ดนินอกพืน้ทีท่ ำงำนของโครงกำรได้สไลดม์ำ
ท ำควำมเสยีหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดนิสไลด์”) ส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนในระบบสำยพำน แต่บริษัทก็สำมำรถติดตัง้แนว
สำยพำนใหม่ไดใ้นไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริม่ด ำเนินงำนได ้โดยอตัรำกำรท ำงำน 
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้ทยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2561  

- บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 
จ ำนวน 3,644,750 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้
1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 3,644,750 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้ที่
รอกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั จ ำนวน 11,485,100 หน่วย 
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1.2.  โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งธุรกจิ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 บริษทั สดัส่วนการถือหุ้น ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
1 กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ รอ้ยละ 50 ด ำเนินงำนภำยใตส้ญัญำ กบั กฟผ. ส ำหรบั

โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7 
2 กจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ี รอ้ยละ 50 ด ำเนินงำนภำยใตส้ญัญำ กบั กฟผ. ส ำหรบั

โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7/1 
(ปัจจุบนัโครงกำรที ่7/1 สิน้สดุแลว้) 

3 บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 100 ลงทุนในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  

4 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโิค่ จ ำกดั รอ้ยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร ์

พฒันำและลงทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ  

กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ จดัตัง้ขึน้ตำมสญัญำร่วมคำ้ลงวนัที ่6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบรษิทั อติำเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 50:50 
เพื่อรบัจำ้งขุด – ขนดนิและถ่ำนหนิทีเ่หมอืงแม่เมำะใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเป็นจ ำนวนเงนิ 21,906 
ลำ้นบำท ซึง่มกี ำหนดเวลำตัง้แต่วนัที ่22 ตุลำคม 2551 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2563  

กจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ี

กจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ีจดัตัง้ขึน้ตำมสญัญำร่วมคำ้โดยมผีลเมื่อวนัที ่5 กรกฎำคม 2554 ระหว่ำงบรษิทั 
สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  และ บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ในสดัสว่นกำรลงทุนรอ้ย
ละ 50:50 เพื่อรบัจ้ำงเหมำขุด – ขนดนิและถ่ำนหนิที่เหมอืงแม่เมำะให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย เป็น
จ ำนวนเงนิ 5,273 ลำ้นบำท ซึง่มกี ำหนดเวลำตัง้แต่วนัที ่9 สงิหำคม 2554 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2558  (อย่ำงไรกด็ ี
กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ มกีำรจำ้งเหมำช่วงกจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ีใหไ้ปท ำงำนพืน้ทีโ่ครงกำร 7 ตัง้แต่

บมจ. สหกลอิควิปเมนท ์
(บริษทัฯ) 

กิจการร่วมค้า 

ไอทีดี – เอสคิว 
กิจการร่วมค้า 

เอสคิว – ไอทีดี 
บจ. สหกลพาวเวอร ์

50% 50% 

บจ. ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 

15% 

100% 
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เดอืนตุลำคม 2558 ถึงเดอืนมถุินำยน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกจิกำรร่วมค้ำ เนื่องจำกทรพัย์สนิที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ีนัน้ยงัมศีกัยภำพในกำรใชง้ำนต่อและโครงกำรที ่7/1 และ โครงกำร 7 
นัน้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกนั ซึ่งหลงัจำกท ำงำนส่วนนี้เสรจ็แล้วจงึจะมกีำรแบ่งทรพัย์สนิสุดท้ำยระหว่ำงผู้ร่วมค้ำและ
ด ำเนินกำรเลกิกจิกำร) 

บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั 

บรษิัท สหกลพำวเวอร์ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิำยน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ล้ำนบำท มี
จ ำนวนหุน้ทัง้หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกจิประเภทกำรลงทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ ทัง้นี้ บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดัมกีำรเพิม่ทุนระหว่ำงปี 2558 ท ำใหปั้จจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเป็น 
10 ลำ้นบำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ำกดั 

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 40 ลำ้นบำท และมี

กำรเพิม่ทุนในปี 2559 จ ำนวน 20 ลำ้นบำท ท ำใหปั้จจุบนั บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนทัง้หมด 60 ล้ำนบำท    คดิเป็น

จ ำนวนหุน้ทัง้หมด 6 ลำ้นหุน้   มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท   โดยบรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั ไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมกบั กลุ่ม

ครอบครวัรุ่งโรจน์กติิยศ และบรษิัท พ ีเอส ท ีเอนเนอร์ย ี จ ำกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 

ตำมล ำดบั ทัง้นี้บริษัท ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ำกดั อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

พลงังำนลม และ/หรอื พลงังำนทำงเลอืกอื่น  
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ภาพรวมประกอบธรุกิจ  

ปัจจุบนั บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจให้บรกิำรงำนด้ำนกำรท ำ
เหมอืงแรอ่ย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรด ำเนินงำน จะเป็นกำรท ำ
เหมอืงถ่ำนหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นกำรเปิดหน้ำดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่ำนหนิ แลว้จงึท ำกำร
ขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรท ำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร กำรให้บริกำร
ครอบคลุมงำนต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรวำงแผนงำนเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ท ำกำรจดัท ำแผนงำนในเหมืองทัง้หมด เริ่มตัง้แต่กำร
เตรยีมพื้นที่แหล่งแร่ทีจ่ะขุด พื้นที่ทิง้ดนิ และพืน้ทีก่่อสร้ำง กำรเลอืกเครื่องจกัรกลทัง้เครื่องจกัรกลหลกั 
(Main Equipment) และ เครื่องจกัรกลช่วยและสนบัสนุน รวมถงึกำรจดัท ำแบบแปลนเหมอืงทัง้ในระยะสัน้ 
ระยะกลำง และระยะยำว แบบก่อสร้ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพำน ผนังกัน้น ้ำ  
คลองผนัน ้ำ ส ำนกังำน ฯลฯ ตลอดจนแผนในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมอืง 

(2) กำรปฎบิตังิำนเปิดหน้ำเหมอืง บรษิทัฯ สำมำรถรบังำนเปิดหน้ำเหมอืงไดห้ลำยระดบัดว้ยควำมช ำนำญใน
พืน้ทีแ่ละมบีุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญในแต่ละสว่น ตัง้แต่เหมอืงขนำดเลก็ถงึขนำดใหญ่ 
สำมำรถรบังำนเปิดหน้ำเหมอืงแร่ไดห้ลำยประเภท เช่น ถ่ำนหนิ ทองแดง แบรไรต ์โปแตช ฯลฯ  

(3) กำรเป็นทีป่รกึษำงำนเหมอืง  

(4) กำรบรกิำรใหเ้ช่ำเครื่องจกัรขนำดใหญ่และงำนซ่อมบ ำรุงซึง่เป็นกำรบรกิำรใหเ้ช่ำเครื่องจกัรทัง้แบบทีเ่ป็น
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน รวมถึงบริกำรงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรด้วยวิศวกร
ผูเ้ชีย่วชำญ 

(5) กำรรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวศิวกรรมโยธำและระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่กัอำศยั เป็นตน้ 

 กลุ่มบรษิัทสหกล เริม่ให้บรกิำรด้ำนเหมอืงตัง้แต่ปี 2526 โดยเป็นผู้ด ำเนินธุรกจิไทยรำยแรกที่รบัผดิชอบ
ด ำเนินงำนโครงกำรเปิดหน้ำเหมอืง ทีม่มีลูค่ำกว่ำหมื่นลำ้นบำท โดยงำนแรกของกลุ่มบรษิทัสหกลคอื โครงกำรเหมอืง
แม่เมำะ โครงกำร 1 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่ำโครงกำรรวมทุกสญัญำประมำณ 2,770 
ลำ้นบำท งำนต่อมำของกลุ่มบรษิัทสหกลคอื โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 2 ของ กฟผ. เช่นกนั โดยมมีูลค่ำ
โครงกำรรวมทุกสญัญำประมำณ 7,648 ลำ้นบำท หลงัจำกนัน้กลุ่มบรษิทัสหกลไดร้บังำนทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนขดุ ขน และ
ล ำเลยีงดนิและถ่ำนหนิ งำนตดิตัง้ระบบสำยพำนในเหมอืงแม่เมำะ รวมถงึกำรรบัเหมำก่อสรำ้งทำงหลวงสำยส ำคญัๆ 
ทัว่ประเทศไทย ปัจจุบนั กำรด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรและด ำเนินงำนเหมอืงแร่อย่ำงครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท    
สหกล อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ หรอื บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืกจิกำรร่วมค้ำของบรษิัทฯ โดยเป็นผู้
รบัจำ้งในกำรขุดและขนดนิและถ่ำนหนิใน โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8 ซึง่เป็น
โครงกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรในอดตีของ กฟผ. โดยโครงกำร 7  เริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลำคม 2551 สิน้สุดสญัญำวนัที ่
30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 21,906 ลำ้นบำท โครงกำร 7/1 เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหำคม 2554 
สิน้สดุสญัญำวนัที ่30 กนัยำยน 2558 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 5,273 ลำ้นบำท และ โครงกำร 8 ซึง่มรีะยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมสญัญำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2568 และมมีูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 
22,871 ลำ้นบำท  

 นอกจำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น  บรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำจำ้งเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำน
หนิ ณ เหมอืงหงสำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว กบั บรษิทั หงสำเพำเวอร์ จ ำกดั เมื่อวนัที ่23 มกรำคม 
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2557 โดยโครงกำรดงักล่ำวมมีูลค่ำประมำณ 11,743 ลำ้นบำท เริม่ต้นโครงกำรวนัที ่22 มถุินำยน 2558 และสิน้สุด
โครงกำรวนัที่ 31 ธนัวำคม 2569 และลงนำมในสญัญำงำนเพิม่ จ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนหนิ ณ เหมอืงหงสำ 
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว กบั บรษิัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกดั  มูลค่ำประมำณ 1,039 ล้ำนบำท เริม่ต้น
โครงกำรวนัที ่9 พฤษภำคม 2561 และสิน้สดุโครงกำรวนัที ่31 ธนัวำคม 2569  
 

โครงการปัจจบุนั 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ด ำเนินโครงกำรใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ได้แก่ (1) โครงกำรที่มกีจิกำรร่วมค้ำเป็นคู่สญัญำกบั
ลูกค้ำ และ (2) โครงกำรที่บรษิัทฯ เป็นคู่สญัญำโดยตรง โดยโครงกำรทีม่กีจิกำรร่วมค้ำเป็นคู่สญัญำกบัลูกค้ำ ได้แก่ 
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำรโดยกจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ ส ำหรบัโครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำ
โดยตรง ไดแ้ก่ โครงกำรเหมอืงหงสำ ประเทศลำว ซึง่เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั โครงกำรเหมอืงแม่
เมำะ โครงกำร 8 ซึง่ท ำสญัญำกบั กฟผ. และบรษิทัฯ เริม่ด ำเนินงำนในเดอืนพฤศจกิำยน 2558 โครงกำรเหมอืงดบีุก 
ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญำจำ้งเหมำผลติแร่ดบีุก เมื่อวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2560 ทีเ่หมอืงดบีุก จงัหวดัทวำย สำธำรณรฐั
แห่งสหภำพเมยีนมำร ์ อย่ำงไรกด็ขีณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรอเจำ้ของโครงกำรไดร้บัประทำนบตัรจำกรฐับำลและกำรปรบั
รปูแบบกำรท ำงำนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงใหก้บับรษิทั เมยีนมำร ์พงษ์พพิทัธ ์จ ำกดั 

โครงการท่ีให้กิจการรว่มค้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 

 บรษิทัฯ ท ำสญัญำกบั กฟผ. เพื่อเขำ้ด ำเนินงำนในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 7 (“สญัญำจำ้งเหมำหลกั
โครงกำร 7”) ผ่ำนกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ ซึง่เป็นกจิกำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัฯ ร่วมลงทุนกบั ITD โดยโครงกำร 
7 โดยมกีำรแบ่งกำรด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน ซึง่โครงกำร 7 เริม่ด ำเนินงำนในเดอืนตุลำคม 2551  
 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7  

เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2551 บรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำกจิกำรร่วมคำ้กบั ITD ในสดัส่วนกำรร่วมลงทุนของ
กจิกำรร่วมคำ้ทีร่อ้ยละ 50 เท่ำกนั โดยมกีำรแบ่งกำรด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน และก่อตัง้กจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวภำยใต้ชื่อ 
กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ เพื่อด ำเนินกำรในฐำนะกจิกำรร่วมคำ้โดยจะร่วมมอืกนัท ำงำนขุด-ขน ดนิและลกิไนต์ ทีเ่หมอืง
แม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ณ วนัที ่22 ตุลำคม 2551 ทีก่จิกำรร่วมคำ้ไดล้งนำมกบั กฟผ.  

ส ำหรบัสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นโครงกำร 7 บรษิทัฯ และ ITD น ำเขำ้มำใน ITD-SQ โดยบรษิทัฯ น ำเครื่องจกัรเขำ้มำใน
ลกัษณะสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ในขณะที ่ITD ขำยเครื่องจกัรเขำ้มำใน ITD-SQ  

ส ำหรบังำนภำยใตส้ญัญำว่ำจำ้งงำน ITD-SQ ตกลงรบัจำ้งเหมำขดุและขนดนิ งำนขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนต ์
รวมทัง้งำนขดุท ำระบบระบำยน ้ำในเหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้ำนระหว่ำงบ่อเหมอืงและทีท่ิง้ดนิ งำนวำงท่อ
ระบำยน ้ำ งำนก่อสรำ้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ตน้สญัญำ ณ วนัที ่22 ตุลำคม 2551 และสิน้สดุสญัญำวนัที ่
30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยงำนทัง้ 3 รำยกำรมรีำยละเอยีดดงันี้  

(1) งานขดุและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศกเ์มตร แน่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นดนิ
เชล คอืดนิทีไ่ม่แขง็จนเกนิไป และสำมำรถขุดไดง้่ำย ซึง่ลกัษณะดนิอำจมหีนิแทรกอยู่และบำงส่วนอำจมีหน้ำดนิ (Top 
Soil) ดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) และดนิซึง่แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ถ่ำน  

 
จำกที่กล่ำวมำขำ้งต้น เมื่อ 31 ธนัวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มปีรมิำณงำนขุดขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์

แลว้จ ำนวน 319 ลำ้นลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87 ของปรมิำณงำนขดุขนดนิสะสมทัง้หมด โดยปรมิำณงำนขดุขน
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ดนิสะสมที่เหลอืจ ำนวนทัง้หมด 46 ล้ำน ลบ.ม. แน่นหรอืคดิเป็นร้อยละ 13 ของปรมิำณงำนขุดขนดนิสะสมทัง้หมด 
ITD-SQ มหีน้ำทีท่ีต่อ้งท ำงำนใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่30 เมษำยน 2563 

(2) งานขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านตนั โดยลกัษณะของถ่ำนหิน
ลกิไนตท์ีจ่ะตอ้งท ำกำรขดุคดัแยกและขนจะอยู่ปะปนกบัชัน้ดนิ โดยจะมดีนิแทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ถ่ำน ซึง่ถ่ำนหนิดงักล่ำว
จะถูกขนไปเททีเ่ครื่องโม่ถ่ำนที ่กฟผ. จดัเตรยีมไวใ้ห ้หรอืถูกเทบรเิวณใกลเ้คยีงเครื่องโม่ถ่ำนที ่กฟผ. ก ำหนดให้ 

เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มปีรมิำณงำนคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตส์ะสมทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้
จ ำนวน 45 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 90 ของปรมิำณงำนคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตส์ะสมทัง้หมด โดยปรมิำณงำนคดั
แยกและขนถ่ำนลกิไนต์ทีเ่หลอืจ ำนวนทัง้หมด 5 ลำ้นตนัหรอืคดิเป็นร้อยละ 10 ของปรมิำณงำนคดัแยกและขนถ่ำน
ลกิไนตส์ะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้ำทีท่ีต่อ้งท ำงำนใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่30 เมษำยน 2563 

(3) งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ด าเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น ซึง่ลกัษณะดนิที่
ต้องขนประกอบด้วยดินที่แทรกอยู่ในชัน้ถ่ำน (Parting) ดินระหว่ำงชัน้ถ่ำน (Interburden) และดินใต้ชัน้ถ่ำน 
Underburden เป็นสว่นใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็นผูจ้ดัหำและตดิตัง้เครื่องโม่ และระบบสำยพำนทีจ่ะใชท้ ำงำนนี้ ณ จุด
ที ่กฟผ. ก ำหนดใหโ้ดยใชร้ะบบเครื่องโม่ ระบบสำยพำน และ เครื่องโปรยดนิ ขนดนิดงักล่ำวออกจำกบรเิวณบ่อเหมอืง  

เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มปีรมิำณงำนขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์แล้วจ ำนวน 28 ลำ้น 
ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70 ของปรมิำณงำนขนดนิสะสมทัง้หมด โดยปรมิำณงำนขนดนิทีเ่หลอืจ ำนวนทัง้หมด 
12 ลำ้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของปรมิำณงำนขนดนิสะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้ำทีท่ีต่้องท ำงำนใหแ้ลว้
เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่30 เมษำยน 2563 

  ในช่วงตน้โครงกำร 7 กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ เป็นผูด้ ำเนินงำนในโครงกำร โดยแบ่งภำระค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงผู้
ร่วมคำ้แต่ละฝ่ำยเท่ำๆกนั อย่ำงไรกด็ ีเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของฝ่ำยจงึมกีำรท ำสญัญำระหวำ่งกจิกำรร่วมคำ้
กบัผูร้่วมคำ้ เพื่อใหม้กีำรแบ่งรำยไดต้ำมกำรท ำงำนทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทีแ่ต่ละบรษิทัแบ่งภำระค่ำใชจ้่ำยตำมทีต่นไดใ้ช้
จรงิ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรหิำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำแรง ค่ำวสัดุ ค่ำไฟฟ้ำ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 รำยละเอยีดของสญัญำจำ้งเหมำช่วงระหว่ำงกจิกำรร่วมคำ้กบับรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้  

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

  ITD-SQ เขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวกบับรษิทัฯ ในวนัที ่26 มนีำคม 2555 โดยจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2555 
จนถงึวนัสิน้สดุโครงกำร โดยมรีำยละเอยีดงำนดงัต่อไปนี้ 

รายการท่ี 1: งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่น ใชท้ัง้ระบบ A และ B  ซึง่ปรมิำณ
งำนในสญัญำเป็นกำรก ำหนดมำจำกปรมิำณงำนรำยกำรที ่1 คงเหลอืทัง้หมดของ ITD-SQ ณ วนัที ่31 มกรำคม 2555 
ปรมิำณประมำณ 267 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  งำนรำยกำรที ่1 มปีรมิำณงำนคงเหลอืตำมสญัญำทัง้หมด 12 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
โดยคดิเป็นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้หมด 403 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ:  ตวัเลขตำมตำรำงข้ำงต้นเป็นวธิกีำรค ำนวณจำก
ปรมิำณคงเหลอืจำกสญัญำจำ้งเหมำช่วงเท่ำนัน้ไม่รวมมลูค่ำงำนสว่นกลำง) 

รายการท่ี 2: งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณตามสญัญาประมาณ 21.8 ล้านตนั (ปรมิำณทีต่กลงกนั
ตำมลกัษณะงำนจรงิ ณ เดอืนมนีำคม 2559 ประมำณ 16.8 ลำ้นตนั) 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 งำนรำยกำรที ่2 มปีรมิำณงำนคงเหลอืทัง้หมด 3.4 ลำ้นตนั โดยคดิเป็นมลูค่ำงำน
คงเหลอืทัง้หมด 120  ลำ้นบำท 
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รายการท่ี 3: งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ด าเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสญัญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่น (ปรมิำณทีต่กลงกนัตำมลกัษณะงำนจรงิ ณ เดอืนมนีำคม 2559 ประมำณ 8.3 ลำ้น ลบ.ม. แน่น) โดยบรษิทัฯ 
ด ำเนินงำนรำยกำรน้ีเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2558 

 

โครงการท่ีบริษทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง 

ก. โครงการขดุ-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำร งำนขดุ ขนดนิ และถ่ำนใหบ้รษิทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั  (“HPC”) เมื่อวนัที ่
22 มถุินำยน 2558  

โดย HPC ไดร้บัสมัปทำนในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้น โดยใชถ่้ำนหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลงิ 
ณ ตอนเหนือของสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ขนำดก ำลงักำรผลิตประมำณ 1,878 เมกะวตัต์ โดยจะ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ตำมสญัญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ำ ที่ได้ลงนำมไปเมื่อเดอืน
เมษำยน 2553 และบำงสว่นใหแ้ก่สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ทัง้นี้ HPC ถอืหุน้โดยบรษิทั บำ้นป ูเพำเวอร ์
จ ำกดั (มหำชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“RATCH”) และ บรษิทั Lao Holding State 
Enterprise (“LHSE”) ซึง่เป็นรฐัวสิำหกจิของรฐับำลสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 รอ้ย
ละ 40 และรอ้ยละ 20 ตำมล ำดบั 

ในส่วนของบรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำน ส ำหรบัโครงกำรเหมอืงหงสำ กบั HPC 
ในวนัที ่23 มกรำคม 2557 โดยบรษิทัฯ รบัจำ้งเหมำขุดและขนดนิและถ่ำนลกิไนต์ รวมทัง้งำนขุดท ำระบบระบำยน ้ำ 
งำนก่อสรำ้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นทีจ่ ำเป็น ฯลฯ มูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 
11,743 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรลงทุนทัง้หมดประมำณ 1,800 ล้ำนบำท โดยบรษิัทฯ ใช้เงินลงทุนจำกเงนิกู้ยมืจำก
สถำบนักำรเงนิ และกำรเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โครงกำรดงักล่ำวไดเ้ริม่ต้นด ำเนินงำนเมื่อวนัที่ 22 มถุินำยน 2558 และ
สิน้สดุโครงกำรวนัที ่31 ธนัวำคม 2569 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี และในปี 2561 บรษิทัฯ ไดล้งนำมสญัญำงำนเพิม่
รบัจ้ำงเหมำขุดและขนดนิมูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 1,036 ลำ้นบำท เริม่ต้นด ำเนินกำรเมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม 
2561 โดยมรีำยละเอยีดของงำนดงันี้  

รายการท่ี 1 งานขดุและขนดิน ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น (รวมปรมิำณงำนสว่นเพิม่ตำมสญัญำใหม่)  

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรขุดขนดนิปรมิำณงำนคงเหลอืตำมสญัญำทัง้หมด 183 
ลำ้น ล.บ.เมตร แน่น คดิเป็นรอ้ยละ 78 เป็นมลูค่ำงำนคงเหลอืทัง้หมด 7,228  ลำ้นบำท (ปรมิำณงำนและมลูค่ำงำนรวม
งำนสญัญำงำนสว่นเพิม่) 

รายการท่ี 2 งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริก ตนั (เริม่ด ำเนินงำนในเดอืน
มกรำคม 2559) อย่ำงไรกด็ ีปรมิำณกำรขุดคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนต์ในแต่ละปี จะขึน้อยู่กบัควำมต้องกำรใชถ่้ำนหนิ
ของโรงไฟฟ้ำหงสำ ซึง่อำจจะไม่ตรงกบัทีร่ะบุไวใ้นสญัญำจำ้ง 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 งำนรำยกำรที ่2 มปีรมิำณงำนคงเหลอืตำมสญัญำทัง้หมด 70 ลำ้นเมตรกิตนั  
คดิเป็นรอ้ยละ 85 เป็นมลูค่ำงำนคงเหลอืทัง้หมด 2,683 ลำ้นบำท 
 

ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8  

  บรษิัทฯ ไดล้งนำมในสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำน ส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร  8 กบั 
กฟผ. ในวนัที ่26 สงิหำคม 2558 มมีูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 22,871 ลำ้นบำท และมมีูลค่ำกำรลงทุนทัง้หมด
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ประมำณ 7,200 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งเหมำขุดและขนดนิและถ่ำนลกิไนต์ รวมถงึงำนท ำระบบระบำยน ้ำ
ในบ่อเหมอืงและบนทีท่ิ้งดนิ  โดยสญัญำของโครงกำร 8 เริม่ต้นในเดอืนมกรำคม 2559 ถึงเดอืนธนัวำคม 2568 รวม
ระยะเวลำประมำณ 10 ปี อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดเ้ริม่งำนจรงิในเดอืนพฤศจกิำยน 2558 ทัง้นี้ งำนในโครงกำร 8 มี
รำยละเอยีดงำนดงันี้ 

รายการท่ี 1  งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่น 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรขุดขนดินปรมิำณคงเหลอืตำมสญัญำ 324 ลำ้นลบ.เมตร 

คดิเป็นรอ้ยละ 86 เป็นมลูค่ำงำนคงเหลอืทัง้หมด 17,757 ลำ้นบำท 

รายการท่ี 2  งานจ้างขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 31 ล้านตนั  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 งำนรำยกำรที ่2 มปีรมิำณงำนคงเหลอืตำมสญัญำ 26  ลำ้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 84

เป็นมลูค่ำงำนคงเหลอืทัง้หมด 1,022 ลำ้นบำท 
 
ค. โครงการเหมืองดีบุก สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์(“โครงการดีบุก”) 

- เมื่อวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญำจำ้งเหมำผลติแร่ดบีุก ทีเ่หมอืงดบีุก จงัหวดัทวำย สำธำรณรฐั
แห่งสหภำพเมยีนมำร ์ ซึง่เป็นงำนรบัท ำเหมอืงแบบครบวงจร ตัง้แต่งำนขดุขนหน้ำดนิและกระสะ งำนขดุขนแร่ดบิ งำน
บรหิำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยงัทีท่ิง้ดนิ และงำนจดักำรแร่ดบิและกำรพฒันำปรบัปรุงโรงแต่งแร่
ใหก้บับรษิทั เมยีนมำร ์พงษ์พพิทัธ ์จ ำกดั มลูค่ำสญัญำ 3,672 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมปีรมิำณกำรผลติแร่ดบีุก
ปีละประมำณ 2,100 ตนั อย่ำงไรก็ดขีณะนี้อยู่ระหว่ำงรอต่ออำยุประทำนบตัร และกำรปรบัปรุงรูปแบบกำรท ำงำน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ เน่ืองจำกอำยขุองประทำนบตัรทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไปจำกขอ้ตกลงในสญัญำ  

  ทัง้นี้ รำยได้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำร 7 ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรรบัจ้ำงเหมำ
ช่วงจำกกจิกำรร่วมคำ้ตำมทีร่ะบุในสญัญำ (รำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงกำร) และ
รำยไดท้ีไ่ดร้บัจำกกำรด ำเนินงำนของกจิกำรร่วมคำ้ โดยแบ่งตำมสดัส่วนของบรษิทัฯ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
บรษิัทฯ คำดว่ำจะมปีรมิำณกำรท ำงำนคงเหลอืและมรีำยได้จำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำรทีเ่ป็นสดัส่วนของบรษิทัฯ 
ตำมตำรำงดำ้นล่ำง (หมำยเหตุ:  กำรค ำนวณปรมิำณงำนคงเหลอืในส่วนของบรษิทัฯ ส ำหรบัโครงกำร 7 นัน้ อ้ำงองิจำกปรมิำณงำนใน
ส่วนที่บรษิัทฯ ด ำเนินงำนจรงิ บวกกบัปรมิำณงำนทีด่ ำเนินงำนโดยกจิกำรร่วมค้ำ ซึ่งแบ่งตำมสดัส่วนของปรมิำณงำนในส่วนที่บรษิัทฯ 
ด ำเนินงำนจรงิ) 

  

โครงการ ลกัษณะงาน 

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 

หมายเหตุ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

โครงกำรเหมอืงแมเ่มำะ
โครงกำร 7(ตุลำคม 2551 ถงึ 
เมษำยน 2563) 

งำนที ่1 ขดุขนดนิ 
26 ลำ้นลบ.ม.

แน่น 
11ลำ้นลบ.ม.แน่น 1,157 ลำ้นบำท 404 ลำ้นบำท 

ด ำเนินกำรผ่ำน
กจิกำรร่วมคำ้ 

ITD-SQ 
งำนที ่2 ขดุขนถ่ำนหนิ 

4.3 ลำ้น
เมตรกิตนั 

3.4 ลำ้นเมตรกิตนั 182 ลำ้นบำท 120 ลำ้นบำท 

งำนที ่3 งำนขนดนิ  
(ในส่วนของ กฟผ.) 

- - 78 ลำ้นบำท2 58 ลำ้นบำท2 

โครงกำรเหมอืงหงสำ ประเทศ
ลำว (มถิุนำยน 2558 ถงึ 
ธนัวำคม 2569) 

งำนที ่1 ขดุขนดนิ 
171 ลำ้นลบ.ม.

แน่น 

3183 ลำ้นลบ.ม.
แน่น 

6,964 ลำ้นบำท 7,228 ลำ้นบำท ด ำเนินกำรโดย
บรษิทัฯ เอง 

งำนที ่2 ขดุขนถ่ำนหนิ 
75 ลำ้น
เมตรกิตนั 

70 ลำ้นเมตรกิตนั 2,943 ลำ้นบำท 2,688 ลำ้นบำท 

โครงกำรเหมอืงแมเ่มำะ งำนที ่1 ขดุขนดนิ 
350 ลำ้นลบ.ม.

แน่น 
323 ลำ้นลบ.ม.

แน่น 
19,233 ลำ้นบำท 17,757 ลำ้นบำท ด ำเนินกำรโดย



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  2 - 6 
 

โครงการ ลกัษณะงาน 

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 

หมายเหตุ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

โครงกำร 8 (ด ำเนินกำรจรงิ 
พฤศจกิำยน 2558 ถงึ ธนัวำคม 
2568) 

งำนที ่2 ขดุขนถ่ำนหนิ  
31 ลำ้น
เมตรกิตนั 

26 ลำ้นเมตรกิตนั 1,219 ลำ้นบำท 1,022 ลำ้นบำท 
บรษิทัฯ เอง 

โครงกำรดบีุก(7 ปี)4 

ปรมิำณ 1,800 เมตรกิตนั
ต่อปี ในปี ที ่1 

1,800 เมตรกิตนั 1,800 เมตรกิตนั 459 ลำ้นบำท 459 ลำ้นบำท ด ำเนินกำรโดย
บรษิทัฯ เอง ปรมิำณ 2,100 เมตรกิตนั

ต่อปีในปีที ่2-7 
12,600 
เมตรกิตนั 

12,600 เมตรกิตนั 3,213 ลำ้นบำท 3,213 ลำ้นบำท 

1/  ปรมิำณและมลูคำ่คงเหลอืตำมสญัญำจำ้งเหมำหลกัโครงกำรเหมอืงแมเ่มำะ โครงกำร 7 ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนในสดัสว่นของบรษิทัฯ(รวมปรมิำณ
และมลูคำ่งำนสว่นกลำง) 
2/  บรษิทัฯ มมีลูค่ำคงเหลอืส ำหรบังำนที ่3 งำนขนดนิ (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงกำรเหมอืงแมเ่มำะโครงกำร 7 ถงึแมว้่ำจะไม่มปีรมิำณคงเหลอื 
เนื่องจำกบรษิทัฯ รบัรูร้ำยไดข้องงำน สว่นนี้ ตำมทีไ่ดร้บัส่วนแบง่รำยไดต้ำมสดัสว่นงำนกบัผูร้ว่มคำ้ ITD ในกำรขนดนิ กฟผ. ถงึแมว้่ำในบำงชว่งเวลำ
กำรขนดนิส่วนใหญ่จะอยู่ทีส่ำยพำนของผูร้ว่มคำ้ ITD กต็ำม 
3/   ในวนัที ่9 พฤษภำคม 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีำรลงนำมสญัญำงำนเพิม่โครงกำรเหมอืงหงสำ ประเทศลำว ไดแ้ก่ งำนขดุ-ขนดนิ จ ำนวน 28 ลบ.ม. 
แน่น ซึง่มมีลูคำ่งำนประมำณ 1,036 ลำ้นบำท 
 4/   ตำมสญัญำลงนำมในวนัที ่วนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2560 อย่ำงไรกด็ขีณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรอเจำ้ของโครงกำรไดร้ะบประทำนบตัรจำกรฐับำลสำธำรณรฐั
แหง่สหภำพเมยีนมำร ์และอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำทีอ่ำจเปลีย่นแปลง



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  2 - 7 
 

การตลาดและการแข่งขนั 

กลยุทธก์ารแข่งขนัของบริษทัฯ 

ในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขนัและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขนัและ
นโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1.ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผู้บริหำร งำนให้บริกำรด้ำนกำรขุดและขนถ่ำนหินนัน้ เป็นงำนที่ต้องใช้
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก ผูบ้รหิำรหลำยท่ำนของบรษิัทฯ มปีระสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนดำ้นวศิวกรรม มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเขำ้ใจงำนเป็นอย่ำงด ีท ำใหก้ำรด ำเนินงำนสำมำรถพฒันำไป
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

2.ผลงำนโครงกำรเป็นทีย่อมรบั บรษิทัฯ ไดเ้ป็นผูร้บัเหมำในโครงกำรของ กฟผ. ตัง้แต่ปี 2526 และไดร้บัควำม
ไว้วำงใจจำก กฟผ. ในกำรท ำเหมอืงถ่ำนหนิมำโดยตลอด และขณะนี้ บรษิัทฯ ก ำลงัท ำเหมอืงในโครงกำร 7 และ
โครงกำร 8 ซึง่นอกจำกงำนในประเทศแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบัโครงกำรหงสำ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำน
หนิขนำด 1,878 เมกะวตัต ์ถอืว่ำเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหนิขนำดใหญ่อกีแห่งในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และ 
โครงกำรจำ้งเหมำผลติแร่ดบีุก ทีเ่หมอืงดบีุก จงัหวดัทวำย สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์ ซึง่เป็นงำนรบัท ำเหมอืง
แบบครบวงจร  

3.ควำมพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เนื่องจำกงำนใหบ้รกิำรขุดเหมอืง เป็นงำนทีต่้องพึง่พำเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์มำก ทัง้เครื่องจกัรหลกั เช่น รถขุดบุ้งกีห๋มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสำยพำน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดนิ และ
เครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่หลำกหลำยและมี
ควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้ผลติเครื่องจกัร ท ำให้มคีวำมพร้อมที่จะเขำ้ไปประมูลและด ำเนินงำนในเหมอืงอื่นๆ ในอนำคต 
นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยงัมเีทคโนโลยใีนกำรท ำเหมอืงแร่ทีก่้ำวหน้ำ เช่น เทคโนโลยีเซนเซอรเ์ลเซอร ์3 มติ ิ(3D Lasor 
Sensors) ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตำมกำรท ำงำนของเครื่องจกัร และเทคโนโลย ีAutoSonde ซึง่เป็นเทคโนโลยซีึง่ช่วย
ใหก้ำรเจำะหลุมเพื่อจุดระเบดิง่ำยขึน้ ท ำใหก้ำรท ำงำนเป็นไปไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้และปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้ ควำมพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ ยงัเกดิจำกควำมมปีระสทิธภิำพของงำนซ่อมบ ำรุง   
ทัง้จำกบุคลำกรของบรษิทัฯ เองทีม่ทีมีงำนดูแลรกัษำและซ่อมบ ำรุงทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำรอ้ยละ 30 ของพนักงำน
ทัง้หมด โดยแบ่งหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกลุ่มเครื่องจกัรที่ชดัเจน อีกทัง้ยงั outsource งำนซ่อมบ ำรุงบำงส่วนที่
ตอ้งกำรควำมเรง่ด่วนและมลีกัษณะงำนเฉพำะใหก้บับรษิทัภำยนอกทีม่คีวำมเชี่ยวชำญเพื่อลดต้นทุนและไดง้ำนทนัต่อ
ควำมตอ้งกำร 

4.บุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรด ำเนินงำน บุคลำกรนบัเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ ำคญัในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ บรษิัทฯ มบีุคลำกรที่มปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญกำรทัง้ในด้ำนวศิวกรรมกำรออกแบบ และกำรใช้และ
ประกอบเครื่องจกัร และในปัจจุบนั บรษิัทฯ ยงัได้วำงแนวทำงกำรดูแลพนักงำนของบรษิัทฯ ในระดบัปฏบิตัิกำรและ
ระดบักลำงใหม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ เพื่อใหไ้ล่ทนักบัพนักงำนระดบัสงูทีม่คีวำมรู้และประสบกำรณ์ท ำใหก้ำรท ำงำน
เป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่กำรวำงแผน ไปถึงกำรด ำเนินงำนจรงิ ซึง่หำกเครื่องจกัรช ำรุด บุคลำกรของบรษิัท ฯ ก็
สำมำรถเขำ้ไปซ่อมแซมไดท้นัท่วงท ีลดควำมล่ำชำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้และท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สง่งำนล่ำชำ้  

นอกจำกนี้ พนักงำนของบรษิัทฯ ยงัมคีวำมคล่องตวัในกำรโยกย้ำยไปปฏบิตัิงำนชัว่ครำวและประจ ำยงั
โครงกำรใหม่ๆ เช่น โครงกำรเหมอืงหงสำ ซึง่ในเบือ้งตน้ตอ้งกำรบุคลำกรในต ำแหน่งหลกั ไปเป็นผูบุ้กเบกิวำงรำกฐำน
และสอนงำนให้กบัพนักงำนที่รบัจำกท้องถิ่น ซึ่งยงัขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯ สำมำรถเคลื่อนย้ำย
บุคลำกรจำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะไปยงัโครงกำรหงสำไดอ้ย่ำงรำบรื่น ไม่มผีลต่อกำรท ำงำนในโครงกำรเดมิแต่อย่ำง
ใด  



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  2 - 8 
 

นอกจำกกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลควำม
เป็นอยู่ของพนักงำนโดยเฉพำะในระดบัปฏิบตัิกำรซึ่งท ำให้พนักงำนมีก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนและพร้อมจะร่วม
ปฏบิตัิงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงเตม็ใจและต่อเนื่อง โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบสวสัดกิำรพืน้ฐำนไดแ้ก่ กำรจดัสรรทีด่นิ
เพื่อใช้เป็นที่พกัอำศยัถำวร กำรจดัระบบสวสัดิกำรรกัษำพยำบำลและกำรประกนัสุขภำพและอุบตัิเหตุ รวมถึงกำร
จดักำรแรงงำนสมัพนัธเ์พื่อรบัทรำบควำมตอ้งกำรของพนกังำนและตอบสนองอย่ำงสมเหตุสมผล 

กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลกูคำ้ของบรษิทัฯ จะเป็นกลุ่มลกูคำ้ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ซึง่เปิดประมลูรำคำจำ้งใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นกำร
ท ำเหมอืงเขำ้ร่วมกำรประมลู ทัง้นี้กลุ่มลกูคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็นบรษิทัทัง้ในและต่ำงประเทศดงันี้ 

ลูกค้าในประเทศ  

ลกูคำ้หลกัในประเทศของบรษิทัฯ คอื กฟผ. โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมำในกำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิที่เหมอืงแม่
เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ซึง่เป็นโครงกำรของ กฟผ. ทัง้นี้เหมอืงแม่เมำะเป็นเหมอืงถ่ำนหนิทีม่ขีนำดใหญ่
ทีส่ดุในประเทศไทย มปีรมิำณสะสมของถ่ำนหนิประมำณ 1,130 ลำ้นตนั โดยถ่ำนหนิดงักล่ำวจะถูกล ำเลยีงเพื่อสง่ต่อให้
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิแม่เมำะ ซึง่ด ำเนินกำรโดย กฟผ. 

กฟผ. ไดด้ ำเนินกำรจำ้งผูร้บัเหมำทีม่คีวำมพรอ้มทัง้ดำ้น เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถงึประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยผ่ำนกำรประมลูงำนเป็นโครงกำรตำมปรมิำณและช่วงเวลำกำรขดุ ตัง้แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ไดเ้ปิด
ประมลูรำคำจำ้งเป็นสญัญำๆ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

1  ขดุขนดนิ 90.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั 2526-33 

2 
 ขดุขนดนิ 244.50 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 25 ลำ้นตนั 
 ขนดนิ 43.50 ลำ้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั 2532-41 

3 
 ขดุขนดนิ 337.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 46.0 ลำ้นตนั 
 ขนดนิ 46.0 ลำ้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทับำ้นป ูจ ำกดั 2535-44 

4 
 ขดุขนดนิ 331 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 55 ลำ้นตนั 
 ขนดนิ 2.5 ลำ้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัเชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ จ ำกดั 2539-51 

5 
 ขดุขนดนิ 255.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 38.0 ลำ้นตนั 
 ขนดนิ 47.0 ลำ้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัอติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

2543-52 

6 
 ขดุขนดนิ 240.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 45.0 ลำ้นเมตรกิตนั 
 ขนดนิ 15.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทั เนำวรตัน์
พฒันำกำร จ ำกดั (มหำชน) และ 
บรษิทัสระบุรถ่ีำนหนิ จ ำกดั 

2553-61 

7 

 ขดุขนดนิ 365.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุขนถ่ำนหนิ 50.0 ลำ้นเมตรกิตนั 
 ขดุดนิ (กฟผ. เป็นผูด้ ำเนินกำรขดุ) 40.0 ลำ้น ลบ.

ม. แน่น 

กจิกำรร่วมคำ้ ITD – SQ 2551-62 

7/1  ขดุขนดนิ 80 ลำ้น ลบ.ม. แน่น กจิกำรร่วมคำ้ SQ – ITD  2554-58 

8  ขดุขนดนิ 375 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 31 ลำ้นเมตรกิตนั 

SQ 2559-68 
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โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

9  ขดุขนดนิ 467 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิ 35 ลำ้นเมตรกิตนั 

ITD 2562-71 

 

ปัจจุบนั กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ และบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมำช่วงใหก้บัโครงกำร 7 และ 8 ตำมล ำดบั ทัง้นี้
บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเขำ้ร่วมประมลูโครงกำรอื่นๆ ในเหมอืงแม่เมำะซึง่จะมกีำรเปิดประมลูในอนำคต  

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะเป็นแหล่งผลติพลงังำนไฟฟ้ำขนำดใหญ่ในภำคเหนือ เป็นสือ่กลำงในกำรน ำ ควำมเจรญิรุ่ง
เรื่องมำสู้ท้องถิ่นของชนในภำคเหนือ และพลงังำนไฟฟ้ำส่วนที่เหลือยงัสำมำรถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลำงที่
หนำแน่นไปด้วยอุตสำหกรรม ธุรกจิ กำรคำ้ และทีอ่ยู่อำศยั ที่มคีวำมต้องกำรใชไ้ฟฟ้ำในปรมิำณ มำกเป็นล ำดบัของ
ประเทศ อย่ำงเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลำยจังหวัดในภำคกลำงรวมทัง้ส่งพลังงำน ไฟฟ้ำไปยังภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออกีด้วยกำรที่แม่เมำะมีโรงไฟฟ้ำถึง 13 เครื่อง เนื่องจำกแม่เมำะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
เชือ้เพลงิลกิไนต์ ซึง่เป็นแหล่งพลงังำนทีส่ ำคญัยิง่ของประเทศ หำกไม่นำมำพฒันำและใช ้ประโยชน์ในยำมทีป่ระเทศ
ตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำ กจ็ะเป็นกำรสญูเสยีโอกำสและหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีต่อ้งนำเขำ้ น้ำมนัเชือ้เพลงิจำกต่ำงประเทศ ซึง่มี
รำคำแพงและไม่แน่นอน ทัง้ยงัท ำให้ต้นทุนในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยรวม
ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินงำนผลติไฟฟ้ำ กฟผ. ไดเ้ฝ้ำระมดัระวงั ตรวจสอบคุณภำพอำกำศ น ้ำ และดนิ ที่มผีลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำรงชวีติของชุมชน สตัวเ์ลีย้งและพชืต่ำงๆ อนัเกดิจำกกำรด ำเนินงำนขยำยเหมอืง กำรล ำเลยีงถ่ำน
ลกิไนตเ์ขำ้สูโ่รงไฟฟ้ำ และกำรเดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำอย่ำง สม ่ำเสมอ เพื่อใหแ้ม่เมำะเป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ ปรำศจำกมลภำวะ 
สำมำรถอ ำนวยประโยชน์ด้ำน พลงังำนไฟฟ้ำ สร้ำงควำมเจรญิให้แก่ท้องถิ่น ทัง้จงัหวดัล ำปำงและหลำยจงัหวดัใน
ประเทศอกีดว้ย 

ลูกค้าต่างประเทศ  

โครงการเหมืองหงสา  

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนำมในสญัญำว่ำจ้ำงขุดขนดินและถ่ำนหินในโครงกำรเหมืองหงสำ แขวงไซยะบุร ี
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว เป็นระยะเวลำประมำณ 12 ปี และลงนำมในสญัญำว่ำจำ้งขุดขนดนิเพิม่เตมิ 
จ ำนวน 28 ล้ำน ลูกบำศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมอืงหงสำมปีรมิำณถ่ำนหนิส ำรองในโครงกำรทัง้หมดประมำณ 577 ล้ำน
เมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่ำนหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศลำว โดยโครงกำรดงักล่ำวเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมรอ้นทีใ่ชถ่้ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิขนำด 1,878 เมกะวตัต ์ 

 โครงกำรหงสำด ำเนินกำรโดย บรษิทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั (“HPC”) ซึง่เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บรษิทั บำ้นป ู
เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“RATCH”) และ รฐัวสิำหกจิถอืหุน้
ลำว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 40  รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 20 
ตำมล ำดบั  

HPC ไดร้บัสมัปทำนโรงไฟฟ้ำเป็นระยะเวลำ 25 ปี โดยด ำเนินกำรก่อสรำ้งตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้ำใหก้บั กฟผ. จ ำนวน 1,473 เมกะวตัต์ และบรษิทั ไฟฟ้ำ-ลำว จ ำกดัจ ำนวน 100 เมกะวตัต์ และน ำไปใชภ้ำยใน
โครงกำรอกี 75 เมกะวตัต ์ทัง้นี้โครงกำรหงสำมแีผนขดุและขนถ่ำนหนิ 14.3 ลำ้นตนัต่อปี โดยบรษิทัฯ และบรษิทั อติำ
เลยีนไทย หงสำ จ ำกดั ไดร้บัสญัญำว่ำจำ้งในกำรขดุขนดนิและถ่ำนหนิในโครงกำร รำยละเอยีดของโรงไฟฟ้ำหงสำและ
งำนขดุขนดนิและถ่ำนหนิ มดีงันี้ 
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รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา 

เครื่องท่ี 
ก าลงัการผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต)์ 
ก าลงัการผลิตสทุธิ 

(เมกะวตัต)์ 
ก าหนดจ่ายไฟฟ้า (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  

ทีม่ำ: คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ 

รายละเอียดงานขดุขนดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดของงาน ผูร้บัผิดชอบ 
มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 

 ขดุขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น 
 ขดุขนถ่านหิน 82.5 ล้านเมตริกตนั 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 11,742 12 ปี (2558-69) 

 ขดุขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 1,036 8 ปี (2561-69) 

HPC ไดม้กีำรวำงแผนกำรใชถ่้ำนหนิประกอบกบัแผนในกำรจำ้งผูร้บัเหมำในกำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิส ำหรบัช่วง
ระยะเวลำสมัปทำน โดยมแีผนในกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำขดุขนดนิและถ่ำนหนิจ ำนวนทัง้หมด 10 สญัญำ คอื สญัญำ A ถงึ 
สญัญำ J ซึง่แบ่งแต่ละสญัญำตำมแต่ละช่วงโครงกำร โดย 

- สญัญำ A และ B เป็นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปิดหน้ำดนิ โดยสญัญำ A จ ำนวน 31 ลำ้น ลบ.ม. แน่น ระหว่ำงปี 
2554 ถงึ 2558 และ สญัญำ B จ ำนวน 54 ลำ้น ลบ.ม. แน่น ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2560 ในช่วงแรกของโครงกำรหง
สำ 

- สญัญำ C เป็นสญัญำจำ้งขุดขนดนิและถ่ำนหนิ มจี ำนวนดนิ 383 ลำ้น ลบ.ม. แน่น ระหว่ำงปี 2558 ถงึ 2572 มี
ระยะเวลำสญัญำ 15 ปี 

- สญัญำ D เป็นสญัญำจ้ำงขุดขนดนิและถ่ำนหนิจ ำนวนดนิ 207 ล้ำน ลบ.ม. แน่น และถ่ำนหนิ 82.5 ล้ำนตนั 
ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2569 ซึ่งปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้รบัจ้ำงเหมำในสญัญำนี้กบับรษิัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกดั มี
ระยะเวลำตำมสญัญำ 12 ปี 

- สญัญำ E และ F เป็นสญัญำจำ้งงำนขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 88 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 
โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา 

- สญัญำ G เป็นสญัญำจำ้งงำนขุดและขนดนิปรมิำณประมำณ 190 ลำ้น ลบ.ม. แน่น ซึง่คำดว่ำจะเปิดให้
ผูส้นใจเขำ้ร่วมประมลูโครงกำรในปี พ.ศ. 2562 

- สญัญำ H เป็นสญัญำจำ้งงำนขุดและขนดนิปรมิำณประมำณ 213 ลำ้น ลบ.ม. แน่น ซึง่คำดว่ำจะเปิดให้
ผูส้นใจเขำ้ร่วมประมลูโครงกำรในปี พ.ศ. 2568 
 นอกจำกงำนขดุและขนดนิที ่HPC มแีผนในกำรจดัจำ้ง โรงไฟฟ้ำหงสำ มแีผนในกำรใชถ่้ำนหนิเพื่อกำร

ผลติกระแสไฟฟ้ำตัง้แต่ปี 2570 ถงึปี 2584 ประมำณ 205 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นปีละประมำณ 14 ลำ้นตนั 
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โครงการเมียนมาร ์
เมื่อวนัที ่ 9 กุมภำพนัธ ์ 2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญำจำ้งเหมำผลติแร่ดบีุก ทีเ่หมอืงดบีุก จงัหวดัทวำย 

สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์ ซึง่เป็นงำนรบัท ำเหมอืงแบบครบวงจร ตัง้แต่งำนขดุขนหน้ำดนิและกระสะ งำนขดุ
ขนแร่ดบิ งำนบรหิำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแรจ่ำกโรงแต่งแร่ไปยงัทีท่ิง้ดนิ และงำนจดักำรแร่ดบิและกำรพฒันำ
ปรบัปรุงโรงแต่งแรใ่หก้บับรษิทั เมยีนมำร ์ พงษ์พพิทัธ ์ จ ำกดั มลูค่ำสญัญำ 3,672 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมี
ปรมิำณกำรผลติแร่ดบีุกปีละประมำณ 2,100 ตนั  
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ผลงานในอดีต 
โครงการในอดีต 

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

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

SE แมเ่มำะโครงกำร 1 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 90 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุขนดนิ 22 ลำ้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 
3) ขดุและแยกถ่ำนชัน้ J 1.5 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 

(เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100   2526  2533 3,544 
 

SE แมเ่มำะโครงกำร 2 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 244.5 ลำ้น ลบ.ม. แน่น  
2) ขดุขนถ่ำน 25 ลำ้นตนั 
3) ขนดนิ 43.5 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
4) งำนเปลีย่นแปลงทีด่นิและขดุขนดนิ 75.0 ลำ้น ลบ.

ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100  2532  2542 9,865 

SE ก่อสรำ้งทำงหมำยเลข 
35 สำยธนบุร-ีปำกท่อ 
ตอนดำวคะนอง 

กรมทำงหลวง ก่อสรำ้งทำงหมำยเลข 35 สำยธนบุร-ีปำกท่อ ตอน
ดำวคะนอง 

จบแลว้ 100 2539 2543 1,501 

SE งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ  

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 8 ลำ้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 
2) ขดุขนถ่ำน 2 ลำ้นตนั 
3) ขนดนิ 1 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 

จบแลว้ 100  2541  2542 284 

SE งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ 

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

จบแลว้ 100 2543  2543 177 

SE งำนตดิตัง้และ
ด ำเนินกำรระบบ
สำยพำน-คลองท่ำด่ำน 

CCVK Joint Venture งำนตดิตัง้และด ำเนินกำรระบบสำยพำน-คลองท่ำด่ำน จบแลว้ 100 2543 2547 92 

SQ ขดุ ขน ยำ้ย หน้ำดนิ 
เหมอืงแมเ่มำะ(สญัญำที่
5) 

ITD ขดุ ขน ยำ้ย หน้ำดนิ 5.1 ลำ้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 100 ก.ค. 2544 พ.ค. 2545 191 
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บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 
สดัส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

SQ บดย่อยดนิ และขดุถ่ำน 
เหมอืงแมเ่มำะ(สญัญำที่
5) 

ITD บดย่อยดนิ11.1ลำ้น ลบ.ม. แน่น และขดุถ่ำน 4.1ลำ้นตนั จบแลว้ 100 ธ.ค. 2545 ม.ีค.2548 115 

SQ ขดุ ขน ยำ้ย หน้ำดนิ 
เหมอืงแมเ่มำะ(สญัญำที่
4) 

เชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ 
(บจก.) 

ขดุ ขน ยำ้ย หน้ำดนิ จบแลว้ 100 ก.พ. 2545 เม.ย. 2549 504 

SQ ตดิตัง้ระบบสำยพำน 
คลองท่ำด่ำน 

กจิกำรร่วมคำ้ CCVK ตดิตัง้ระบบสำยพำน คลองท่ำด่ำน จบแลว้ 100 ม.ีค. 2545 ก.พ. 2547 69 

SQ จำ้งเหมำบดย่อยขนำด
ดนิ 

ITD จำ้งเหมำบดย่อยขนำดดนิโดยเครือ่งโมแ่ละขดุถ่ำน จบแลว้ 100 ก.พ. 2547 ม.ิย. 2547 25 

SQ จำ้งเหมำขดุถ่ำน ITD จำ้งเหมำขดุถ่ำนดว้ยรถขดุไฟฟ้ำ DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2547 ม.ิย. 2548 11 

SQ จำ้งเหมำบดย่อยขนำด
ดนิ 

ITD จำ้งเหมำบดย่อยขนำดดนิโดยเครือ่งโม่ จบแลว้ 100 ต.ค. 2547 ม.ิย. 2548 15 

SQ จำ้งเหมำขดุถ่ำน ITD จำ้งเหมำขดุถ่ำนดว้ยรถไฟฟ้ำ DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2548 ม.ิย. 2549 11 

ASQ-SQ ขดุขนดนิ 80 ลำ้น ลบ.
ม. แน่น 

กฟผ. ขดุขนดนิ 80 ลำ้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ต.ค. 2550 ก.พ. 2553 2,820 

SQ-ITD โครงกำร 7/1 ของ
เหมอืงถ่ำนหนิแมเ่มำะ 

กฟผ. ขดุและขนดนิปรมิำณ 80.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ส.ค. 2554 ก.ย. 2558 5,273 

หมำยเหต ุ

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั (“SE”) กำรด ำเนินงำนในโครงกำรของ SE ในตำรำงขำ้งตน้ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรด ำเนินงำนจำกทมีงำนกลุ่มเดยีวกนักบั SQ 
- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SQ”) 
- กจิกำรร่วมคำ้ เอ.เอส.แอสโซชเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ำกดั และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“ASQ-SQ”) 
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โครงการปัจจบุนั 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 
(ร้อย
ละ) 

วนัเร่ิม
สญัญา 

วนั
ส้ินสดุ
สญัญา 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ITD-SQ โครงกำร 7 เหมอืงถ่ำนหนิแมเ่มำะ2 กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิำณ 365.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิปรมิำณ 50.0 ลำ้นตนั 
3) งำนขนดนิปรมิำณประมำณ 40.0 ลำ้น ลบ.ม. 

แน่น 

ด ำเนินกำร 50 ต.ค. 
2551 

เม.ย. 
2563 

21,906 

SQ โครงกำรเหมอืงหงสำ1 บจก. หงสำเพำเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิปรมิำณ 207.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิปรมิำณ 82.5 ลำ้นตนั 

ด ำเนินกำร 100 ม.ค. 
2557 

ม.ค. 
2569 

11,742 

SQ โครงกำร 8 เหมอืงถ่ำนหนิแมเ่มำะ1 กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิำณ 375.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่ำนหนิปรมิำณ 31.0 ลำ้นตนั 

ด ำเนินกำร 100 พ.ย. 
2558 

2568 22,871 

SQ โครงกำร เหมอืงดบีุก1 บจก.เมยีนมำร ์พงษ์พิ
พทัธ ์

1) ขดุ ขนแร่ดบิ 
2) แต่งแร่ดบิ 
3) ขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยงัทีท่ิง้ดนิ 
4) จดักำรแร่ดบิและพฒันำปรบัปรุงโรงแต่งแร่ 

เตรยีม
ด ำเนินกำร 

100 ม.ิย. 
2562 

2568 3,672 

SQ โครงกำร เหมอืงหงสำ1 บจก. หงสำเพำเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิ 28.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
 

ด ำเนินกำร 100 พ.ค. 
2561 

2569 1,036 

         

 1/ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SQ”) 

2/ กจิกำรร่วมคำ้ไอทดี ี– เอสควิ (“ITD-SQ”) 

3/ กจิกำรร่วมคำ้เอสควิ – ไอทดี ี(“SQ-ITD”)
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แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม 

สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2561 (ขอ้มลูกระทรวงพลงังำน มกรำคม – พฤศจกิำยน 2561) 

 ประเทศไทยมกีำรใชพ้ลงังำนในช่วง 11 เดอืนของปี 2561 มปีรมิำณประมำณ 76,584 พนัลำ้นตนั เทยีบเท่ำ
น ้ำมนัดบิ เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 5.6 คดิเป็นมลูค่ำ 1,308,848 ลำ้นบำท กำรใชพ้ลงังำนยงัคง
เพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิโดยทีน้้่ำมนัส ำเรจ็รปูยงัคงเป็นพลงังำนทีใ่ชม้ำกทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 49.2 ของกำร
ใชพ้ลงังำนขัน้สดุทำ้ยทัง้หมด รองลงมำประกอบดว้ย ไฟฟ้ำ พลงังำนหมุนเวยีน ถ่ำนหนิ/ลกิไนตก์๊ำซธรรมชำตแิละ
พลงังำนหมุนเวยีนดัง้เดมิ คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 9.2 8.2 6.9 และ 6.3 ตำมล ำดบั 

 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลงังำน 

อย่ำงไรกต็ำมกำรใชพ้ลงังำนขัน้สดุทำ้ยเพิม่ขึน้ในเกอืบทุกสำขำเศรษฐกจิ โดยพบว่ำ เกษตรกรรมเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 9.7 อุตสำหกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 บำ้นอยู่อำศยัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.3 ธุรกจิกำรคำ้ลดลงรอ้ยละ 0.9 และขนสง่ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยขนส่ง เป็นสว่นทีม่กีำรใชพ้ลงังำนในสดัสว่นทีส่งูกว่ำทีอ่ื่น โดยมี
สดัสว่นกำรใชร้อ้ยละ 39.5 ของกำรใชพ้ลงังำนขัน้สดุทำ้ยทัง้หมดรองลงมำเป็นอุตสำหกรรม บำ้นอยู่อำศยั ธุรกจิกำรคำ้
และเกษตรกรรม โดยมกีำรใช ้รอ้ยละ 36.1, 13.2, 7.8และ 3.4 ตำมล ำดบั 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลงังำน 

จำกกำรทีร่ฐับำลมนีโยบำยสง่เสรมิใหม้กีำรใชพ้ลงังำนทดแทน ในประเทศเพิม่มำกขึน้ รวมทัง้ใหเ้พิม่
ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำน โดยลดสดัสว่นกำรใชพ้ลงังำนต่อผลติภณัฑม์วลรวม (Energy Intensity) พบว่ำในช่วง 11 
เดอืนของปี 2561 ประเทศไทยมกีำรใชพ้ลงังำนทดแทน 11,664 พนัตนัเทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 จำก
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ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สว่นสดัสว่นกำรใชพ้ลงังำนต่อผลติภณัฑม์วลรวมมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2553 ซึง่เป็นปีฐำนทีเ่ริม่ดำ้เนินกำรตำมแผนอนุรกัษ์พลงังำน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรกัษ์พลงังำน 
พ.ศ. 2558 – 2579 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลงังำน 

สถานการณ์และทิศทางพลงังานในต่างประเทศ 

          ส ำหรบัประเทศเพื่อนบำ้นของไทยในอำเซยีนทีม่คีวำมชดัเจนในกำรน ำถ่ำนหนิมำผลติไฟฟ้ำเป็นหลกั ใน
อนำคต ม ี4 ประเทศ ไดแ้ก่ มำเลเซยี อนิโดนีเซยี เวยีดนำม และกมัพชูำ 

มาเลเซีย 

          ขอ้มลูในปี 2560 มำเลเซยีมกี ำลงัผลติไฟฟ้ำ 26,522 เมกะวตัต ์สว่นใหญ่หรอืรำว 22,000 เมกะวตัต ์เป็น
ก ำลงัผลติทีต่ัง้อยู่บนคำบสมทุรมำเลเซยี ทีเ่หลอือยูใ่นรฐัซำบำร ์และรฐัซำรำวคั กำรไฟฟ้ำมำเลเซยี (TNB) คำดกำรณ์
ว่ำ ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำของประเทศจะเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 4 – 5 ต่อปี ซึง่มำเลเซยีไดว้ำงแผนและอยู่ระหว่ำงสรำ้ง
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิเพิม่เตมิ ทัง้ในคำบสมุทรมำเลเซยี และรฐัซำรำวคั รวมรำว 4,600 เมกะวตัต ์ซึง่จะจ่ำยไฟฟ้ำใน
ระหว่ำงปี 2560 - 2566 

แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคต 

 
ทีม่ำ :  TNB แผนกำรสรำ้งโรงไฟฟ้ำคำบสมทุรมำเลเซยี 
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โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศมาเลเซียปัจจบุนั – อนาคต 
 

 
   ทีม่ำ : กำรไฟฟ้ำมำเลเซยี (TNB) 
  
  โรงไฟฟ้ำแมนจุง(Manjung) โรงที ่ 5 ประเทศมำเลเซยี พรอ้มเดนิเครื่องตำมก ำหนดในเดอืนตุลำคม 2560 
นบัเป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี ultra-supercritical (USC) โรงที ่ 2 ของบรษิทัไฟฟ้ำแหง่ชำตขิองมำเลเซยี หรอื 
Tenaga Nasional Bhd (TNB)  กำรเดนิเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชยข์องโรงไฟฟ้ำแมนจุง โรงที ่ 5 จะท ำให ้ TNB มี
ก ำลงัผลติจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิรวมทัง้หมดเกอืบ 5,000 เมกะวตัต ์ หรอืคดิเป็น 1 ใน 4 ของก ำลงัผลติทัง้หมดใน
คำบสมุทรมำเลเซยี (Peninsular Malaysia) โดยก่อนหน้ำนี้ ในปี 2558 โรงไฟฟ้ำแมนจุง โรงที ่ 4 ก ำลงัผลติ 1,000 เมกะ
วตัต ์ ซึง่ใชเ้ทคโนโลย ี USC เป็นโรงแรกในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ขึน้ชื่อว่ำทนัสมยัทีส่ดุและมปีระสทิธภิำพ
ทีส่ดุ ไดเ้ดนิเครื่องเป็นครัง้แรก ซึง่เป็นของบรษิทั TNB เช่นกนั 
   

  นอกจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิแมนจงุแลว้ มำเลเซยียงัมโีรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิทีส่ ำคญัๆ อยู่อกีหลำยแห่งเชน่ 
โรงไฟฟ้ำจมิำห(์Jimah) ก ำลงัผลติ 1,400 เมกะวตัต ์ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลและตดิป่ำชำยเลน ห่ำงจำกรสีอรท์ Avani Sepang Gold 

Coast เพยีง 4.7 กโิลเมตร และมโีรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิแทนจุงบนิ(Tanjung Bin) ตัง้อยู่ใกลแ้หล่งชุม่น ้ำ Tanjung Piai ก ำลงัผลติ
รวม 3,100 เมกะวตัต ์ ส ำหรบัสดัสว่นกำรใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้ำบนคำบสมุทรมำเลเซยี มกีำรใชถ่้ำนหนิผลติไฟฟ้ำสงู
ทีส่ดุ รอ้ยละ 49.3 รองลงมำเป็นก๊ำซรอ้ยละ 46.5 ทีเ่หลอืเป็นพลงัน ้ำ พลงังำนหมุนเวยีนและน ้ำมนั 
           

  มำเลเซยีมแีผนและเป้ำหมำยพลงังำนทีจ่ะปรบัปรุงประสทิธภิำพโรงไฟฟ้ำทัง้ก๊ำซและถ่ำนหนิ โดยเน้นใช้
เทคโนโลยล่ีำสดุ ตำมแผนพฒันำพลงังำนของคำบสมุทรมำเลเซยี ในชว่งปี 2559-2566 มแีผนเพิม่ก ำลงัผลติถ่ำนหนิ 
4,000 เมกะวตัต ์ก๊ำซ 5,846 เมกะวตัต ์และน ้ำ 830 เมกะวตัต ์

No. โรงไฟฟ้าถา่นหนิ ก าลงัการผลติ MW ก าหนดเดนิเครือ่ง

1 มันจงุ 1 1,000                             2560

2 New Coal 1,000                             2562

3 มันจงุ 2 3,180                             เดนิเครือ่งแลว้

4 Sultan Salahuddin 2,420                             เดนิเครือ่งแลว้

5 ทันจบุนิ 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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ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  

 

อินโดนีเซีย 

          อนิโดนีเซยีมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ รำว 54,500 เมกวตัต ์มสีดัสว่นกำรใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้ำจำกถ่ำนหนิมำกทีส่ดุ
รอ้ยละ 53 รองลงมำเป็นก๊ำซรอ้ยละ 24 น ้ำมนัรอ้ยละ 11 และพลงังำนหมุนเวยีนรอ้ยละ 12 ปัจจบุนั ชำวอนิโดนีเซยี ทีม่ี
ประชำกรอนัดบั 1 ของอำเซยีน ยงัมกีำรใชไ้ฟฟ้ำจำกระบบเพยีงรอ้ยละ 88.3 หรอืเป็นเป็นอนัดบั 6 

  โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ Tenayan ในเมอืงเปกนับำร ูเมอืงหลวงของจงัหวดัเรยีว (Riau) ประเทศอนิโดนีเซยี พรอ้ม
เดนิเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำเดอืนธนัวำคมนี้ เป็นสว่นหนึ่งของแผนเพิม่ก ำลงักำรผลติ 5 ปี (2558 – 2562) จ ำนวน 35,000 เม
กะวตัต ์ซึง่รำวรอ้ยละ 60 จะมำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของประชำกร
กว่ำ 255 ลำ้นคน ทีร่อ้ยละ 10 ยงัไมม่ไีฟฟ้ำใช ้

  เน่ืองจำกปัจจุบนั ชำวอนิโดนีเซยีกว่ำ 255 ลำ้นคน ยงัใชไ้ฟฟ้ำจำกระบบไฟฟ้ำเพยีงรอ้ยละ 90 และจำกกำร
คำดกำรณ์ว่ำจะมคีวำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำเพิม่รอ้ยละ 7.8 ต่อปีจนถงึ พ.ศ. 2565 รฐับำลอนิโดนีเซยีภำยใตก้ำรน ำของ
ประธำนำธบิดโีจโค วโิดโด จงึประกำศแผนจะเพิม่ก ำลงักำรผลติ 35,000 เมกะวตัต ์ซึง่ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 
2558-2562) โดยสว่นใหญ่จะเป็นก ำลงัผลติจำกถ่ำนหนิรอ้ยละ 60 แผนเพิม่ก ำลงัผลติ 35,000 เมกะวตัตจ์ะใชเ้งนิลงทุน
มำกกว่ำ 87 พนัลำ้นเหรยีญสหรฐั กบัโครงกำรทัง้หมด 109 โครงกำร และเพื่อไม่ใหร้บัภำระดำ้นกำรเงนิจนเกนิไป PLN 

จะเป็นผูด้ ำเนินกำรสรำ้งโรงไฟฟ้ำก ำลงัผลติรวมทัง้หมด 10,000 เมกะวตัต ์จ ำนวน 35 โครงกำร และอกี 25,000 เมกะ
วตัตจ์ะเป็นกำรลงทุนของภำคเอกชน จ ำนวน 74 โครงกำร 
 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  
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  ถ่ำนหนิยงัคงเป็นเชือ้เพลงิทีเ่หมำะสมทีส่ดุในกำรผลติไฟฟ้ำของอนิโดนีเซยีทัง้ในแงข่องรำคำ และปรมิำณที่
อุดมสมบรูณ์ในประเทศ รฐับำลจงึตอ้งจดัสรรแหล่งทรพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหอุ้ตสำหกรรมพลงังำน
และเหมอืง มคีวำมมัน่คงในระยะยำวต่อไป 
 

เวียตนาม 

  ประเทศเวยีตนำมเป็นอกีประเทศก ำลงัพฒันำ ทีต่อ้งกำรพลงังำนรองรบักำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิ สงัคม 
และกำรท่องเทีย่ว มแีผนเพิม่สดัสว่นกำรผลติไฟฟ้ำจำกถ่ำนหนิ จำกรอ้ยละ 37 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 55 ในปี 2568 
โดยหนึ่งในโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุ คอื โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ Vinh Tan ในจงัหวดับิญ่ถ่วน (Binh Thuan) เป็น
สถำนทีต่ัง้โรงไฟฟ้ำ ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตอนกลำงใตข้องประเทศเวยีดนำม ห่ำงจำกนครโฮจมินิหร์ำว 250 กโิลเมตร มี
ชื่อเสยีงดำ้นทวิทศัน์และชำยหำด แหล่งท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วคนไทยรูจ้กัดคีอื มยุเน่ และเมอืงฟำนเถยีต(ห่ำงจำก
โรงไฟฟ้ำ Vinh Tan รำว 80 กโิลเมตร) ปัจจุบนั เป็นจุดหมำยปลำยทำงดำ้นกำรท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง และยงัเป็นสถำนที่
พกัผ่อนวนัหยุดสดุสปัดำห ์ เน่ืองจำกเป็นเมอืงท่ำเรอืประมงทีเ่งยีบสงบ และมทีศันียภำพทีส่วยงำมมำกแห่งหนึ่ง จน
ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมอืงหลวงแหง่รสีอรท์" (the resort capital) 
 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  

Vinh Tan ศนูยพ์ลงังำนใหญ่ทีส่ดุของเวยีดนำม 

          โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ Vinh Tan 4 เป็นหนึ่งในโครงกำรพฒันำศนูยพ์ลงังำน Vinh Tan ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศเวยีดนำม เพื่อผลติไฟฟ้ำใหพ้อต่อควำมตอ้งกำรใชใ้นภำคกลำงตอนล่ำง และภำคใต ้มกี ำลงัผลติรวม 6,224 เม
กะวตัต ์โดยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเครื่องแรกอยู่ในโครงกำร Vinh Tan 2 เริม่จ่ำยไฟฟ้ำในปี 2557 
 

Vinh Tan 4 มำตรฐำนระดบัสำกล 

         ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ Vinh Tan 4 ประกอบดว้ยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำรวม 3 เครื่อง ก ำลงัผลติรวม 1,800 เมกะวตัต ์
เครื่องที ่1 มกี ำหนดจ่ำยไฟในเชงิพำณิชยเ์ดอืนธนัวำคม 2560 เครื่องที ่2 ในเดอืนมถุินำยน 2561 และเครื่องที ่3 เดอืน
เมษำยน 2562 
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          ถ่ำนหนิทีใ่ชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ เป็นถ่ำนหนิบทิมูนิสัและซบับทิมูนิสั ซึง่จะน ำเขำ้จำกอนิโดนีเซยีและออสเตรเลยี 
ดว้ยเรอืขนำด 100,000 ตนั มำยงัท่ำเทยีบเรอืขนถ่ำยถ่ำยหนิ กอ่นจะถูกล ำเลยีงไปยงัลำนเกบ็ถ่ำนหนิดว้ยสำยพำน 
และสง่เขำ้สูโ่รงไฟฟ้ำดว้ยเครื่องล ำเลยีงถ่ำนหนิแบบ bucket wheel stacker 

  ดว้ยเทคโนโลยผีสมผสำนทัง้แบบ Supercritical และ Ultra supercritical จะชว่ยใหโ้รงไฟฟ้ำแห่งนี้ผลติไฟฟ้ำไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมำกกว่ำเดมิ นอกจำกนัน้โรงไฟฟ้ำยงัมอีุปกรณ์ก ำจดัไนโตรเจนออกไซด์
และซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสิง่แวดลอ้มของประเทศเวยีดนำมและของ
นำนำชำต ิ
 

แผนพลงังานเวียดนามฉบบัท่ี 7 เลื่อนนิวเคลียร ์เพ่ิมถ่านหินและพลงังานหมุนเวียน 

          ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2559 เวยีดนำมมกี ำลงัผลติไฟฟ้ำ 38,553 เมกะวตัต ์และผลติไฟฟ้ำได ้164,000 ลำ้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง โดยเป็นสดัสว่นกำรผลติจำกถ่ำนหนิสงูสดุรอ้ยละ 37 รองลงมำเป็นพลงัน ้ำรอ้ยละ 35 และก๊ำซรอ้ยละ 26 
ปัจจบุนัเวยีดนำมใชแ้ผนพฒันำพลงังำนฉบบัที ่7 ทีร่ฐับำลอนุมตัเิมื่อเดอืนกรกฎำคม 2554 และมกีำรปรบัปรุงล่ำสดุเมื่อ
มนีำคม 2559 ซึง่ยงัมุ่งเน้นกำรเพิม่ก ำลงัผลติของโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ และเพิม่สดัสว่นกำรใชถ่้ำนหนิผลติไฟฟ้ำ ใหเ้ป็น
รอ้ยละ 49 ในปี 2563 และรอ้ยละ 55 ในปี 2568 แต่ขณะเดยีวกนักเ็น้นเพิม่สดัสว่นกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวยีนผลติไฟฟ้ำ
ดว้ย โดยตัง้เป้ำไวร้อ้ยละ 6.5 ในปี 2563 และรอ้ยละ 10 ในปี 2573 อย่ำงไรกต็ำม เมื่อเดอืนพฤศจกิำยน 2559 รฐับำล
เวยีดนำมไดต้ดัสนิใจเลื่อนกำรพฒันำโครงกำรพลงังำนไฟฟ้ำนิวเคลยีรอ์อกไปก่อน 

 
ทีม่ำ : สถำนกำรณ์พลงังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  

กมัพชูา 

           กระทรวงพลงังำน และเหมอืงแรข่องกมัพชูำ ระบวุ่ำ กำรเปิดเดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำ 2 โรง เมื่อปี 2560 สง่ผลให้
ประเทศสำมำรถพึง่พำพลงังำนไฟฟ้ำในประเทศไดม้ำกขึน้ แมว้่ำ ควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำของประเทศจะเพิม่ขึน้ถงึ
รอ้ยละ 14 กต็ำม 
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          เมื่อปี 2560 กมัพชูำมคีวำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำทัง้หมด 8,150 ลำ้นหน่วย ซึง่เพิม่ขึน้จำกปี 2559 ทีอ่ยูท่ี ่
7,170 ลำ้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 โดยสดัสว่นในกำรพึง่พำพลงังำนไฟฟ้ำน ำเขำ้ของกมัพชูำไดล้ดลงจำกรอ้ยละ 
22 ในปี 2559 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 20 ในปี 2560 ก ำลงัผลติทีเ่พิม่ขึน้นัน้มำจำกกำรเดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 
135 เมกะวตัต ์ ในจงัหวดั Preah Sihanouk ซึง่เป็นสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของก ำลงัผลติทีม่อียูแ่ลว้เดมิ 270 เมกะวตัต ์ ทีเ่ริม่
เดนิเครื่องครัง้แรกในปี 2557 และในพืน้ทีน่ี้จะมกีำรขยำยก ำลงัผลติไปอยู่ที ่700 เมกะวตัต ์นอกจำกนี้ ประเมนิว่ำก ำลงั
กำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำในปีนี้ของกมัพชูำจะเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 15 ซึง่มแีผนทีจ่ะขยำยระบบสง่ใหเ้ขำ้ถงึทัง้ 25 จงัหวดั
ของประเทศ จำกปัจจุบนัทีอ่ยู่ที ่19 จงัหวดัเท่ำนัน้ 

          ปัจจบุนัยงัเป็นประเทศทีย่งัขำดแคลนพลงังำนไฟฟ้ำ โดยประชำกรจ ำนวนเพยีงรอ้ยละ 68.5 ทีเ่ขำ้ถงึไฟฟ้ำ 
ซึง่ในปี 2559 กมัพชูำยงัตอ้งพึง่พำกำรน ำเขำ้พลงังำนจำกนอกประเทศ โดยมำจำกเวยีดนำม รอ้ยละ 16.74 และไทย 
รอ้ยละ 4.77 อกีทัง้ กมัพชูำยงัมคี่ำไฟฟ้ำแพงเป็นอนัดบั 2 ของอำเซยีน ในขณะนี้กมัพชูำยงัมแีผนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 
และโครงกำรศกึษำเพื่อก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำเพิม่เตมิอกี ทัง้โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 135 เมกะวตัต ์ โรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยข์นำด 10 เมกะวตัต ์ ในจงัหวดั Svay Rieng โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ Prek Laang ขนำด 90 เมกะวตัต ์และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล 8 เมกะวตัต ์
 

สรปุ 

          ถ่ำนหนิ จะเป็นพลงังำนหลกัของชำวอำเซยีนในช่วง 2 ทศวรรษขำ้งหน้ำ พรอ้มๆ กบักำรพฒันำพลงังำน
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ โดยสิง่ทีทุ่กประเทศอำเซยีนใหค้วำมส ำคญั ไม่เพยีงแต่กำรสรำ้งควำมมัน่คงทำงพลงังำนเท่ำนัน้ แต่
ยงัค ำนึงถงึรำคำค่ำไฟฟ้ำทีเ่หมำะสมต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิและสงัคม โดยทุกประเทศยนืยนักำรใชเ้ทคโนโลยี
โรงไฟฟ้ำทีด่ทีีส่ดุในกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและชุมชน 

2.1.1 คู่แข่งขนัท่ีส าคญั 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรท ำเหมอืงแร่นัน้มผีูแ้ขง่ขนัน้อยรำย เนื่องจำกเป็นธุรกจิทีต่้องลงทุนในเครื่องจกัรเป็นจ ำนวน
มำก อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิำรจ ำเป็นต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ี ปัจจุบนัคู่แข่งส ำคญั
ของบริษัทคือ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) (“ITD”) บริษัท เนำวรตัน์พฒันำกำร จ ำกัด 
(มหำชน) (“NWR”) และ บรษิทั สระบุรถ่ีำนหนิ จ ำกดั  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ITD เขำ้ร่วมในสญัญำกจิกำรร่วมคำ้กบับรษิทัฯ ทัง้กจิกำรร่วมคำ้ไอทดีี- เอสควิ ภำยใต้สญัญำ
โครงกำร 7 และกจิกำรร่วมคำ้เอสควิ-ไอทดี ีภำยใตส้ญัญำโครงกำร 7/1 ในกำรด ำเนินงำนจำ้งขดุและขนดนิ ทีเ่หมอืงแม่
เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ใหก้บักำร กฟผ. และในอนำคตถอืว่ำ ยงัคงเป็นคู่แขง่ทีส่ ำคญั เนื่องจำกเป็น ITD มี
เทคโนโลยแีละประสบกำรณ์ของแรงงำนใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ มำก รำยละเอยีดของผูเ้ขำ้ประมลูงำนของโครงกำรเหมอืง
ถ่ำนหนิแม่เมำะตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั มดีงันี้ 

โครงการ ผูเ้ข้าร่วมการประมูลท่ีผา่นการคดัเลือกด้านเทคนิค ผูช้นะการประกวดราคา 

1 
บจก.เชยีงใหมเ่อเซยี 
บจก.วจิติรภณัฑ ์
บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั 

2 
บจก.สหกลเอนยเินียร ์
บจก.เหมอืงบำ้นป ู
บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั 

3 
บจก.เหมอืงบำ้นป ู
บจก.อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
บจก.นำมประเสรฐิ 

บรษิทั เหมอืงบำ้นป ูจ ำกดั 

4 
บจก.เชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ 
บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บรษิทัเชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 
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โครงการ ผูเ้ข้าร่วมการประมูลท่ีผา่นการคดัเลือกด้านเทคนิค ผูช้นะการประกวดราคา 
บมจ.อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

5 
บมจ.อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
กจิกำรร่วมคำ้ บจก. สหกลเอนยเินียรแ์ละบจก.เหมอืงบำ้นป ู 
บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

6 
กจิกำรร่วมคำ้ บมจ.เนำวรตัน์ฯและบจก.สระบุรถ่ีำนหนิ 
บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์
บมจ.ช.กำรช่ำง 

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทัเนำวรตัน์พฒันำกำร จ ำกดั 
(มหำชน) และบรษิทัสระบุรถ่ีำนหนิ จ ำกดั 

“โครงการ 80 
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่น” 

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ 
(1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั 

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยิ
เนียริง่ (1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั 

7 

บจก.เชยีงใหมค่อนสตคัชัน่ 
กจิกำรร่วมคำ้ บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ และ 
บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์
บมจ.ช.กำรช่ำง 

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 
จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัสหกลอคิวปิเมนท ์

จ ำกดั 

7/1 
 
กจิกำรร่วมคำ้ บจก. สหกลอคิวปิเมนท ์และบมจ. อติำเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต์   

กจิกำรร่วมคำ้ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั และ
บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ำกดั 

(มหำชน) 

8 
บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  
บมจ. ช.กำรช่ำง  

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

9 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์
บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 
บจก. โลตสัฮอลวศิวกรรมเหมอืงแร่และก่อสรำ้ง 
 

บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ อำจมคีวำมไดเ้ปรยีบคู่แขง่ส ำคญัในไทยของบรษิทัฯ ในกำรประมลูงำนโครงกำรเหมอืงแม่
เมำะ และเหมอืงหงสำในอนำคต เนื่องจำกมคีวำมพรอ้มทัง้ทำงด้ำนบุคลำกรและเครื่องจกัรใหญ่ โดยเฉพำะบุคลำกร
และเครื่องจกัรใหญ่ทีม่อียู่ทีห่น้ำงำนอยู่แลว้  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีนโยบำยที่จะขยำยกำรลงทุนไปยัง
ต่ำงประเทศ ในแถบประเทศใกลเ้คยีง และก ำลงัด ำเนินงำนอยู่ในประเทศลำว เนื่องจำกมทีรพัยำกรทีเ่อือ้อ ำนวยในกำร
ด ำเนินงำนและขยำยกำรลงทุนของบรษิทัฯ ท ำใหบ้รษิทัฯ มคีู่แขง่ขนัในระดบันำนำชำตทิีต่อ้งใหค้วำมส ำคญัเพิม่ขึน้ดว้ย 
อกีทัง้ คู่แข่งขนัในระดบันำนำชำตนิัน้ มศีกัยภำพในกำรด ำเนินงำนค่อนขำ้งสูง มเีทคโนโลยแีละประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินงำนค่อนขำ้งมำก  เช่น จนี ยุโรป ออสเตรเลยี เกำหล ี ฯลฯ 

แรงงาน 

แรงงำนหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้ 

พนักงานประจ า ไดแ้ก่ พนกังำนทีต่อ้งปฏบิตังิำนสม ่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดไปจนกว่ำจะจบโครงกำร ซึง่ไดแ้ก่
ระดบัผูบ้รหิำร วศิวกร พนกังำนธุรกำร พนกังำนบญัช ีพนกังำนขบัเครื่องจกัรกล 

ลูกจ้างชัว่คราว ไดแ้ก่ แรงงำนทีป่ฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำว ไม่มงีำนประจ ำต่อเนื่อง รวมถงึงำนเฉพำะกจิ เป็นตน้ 

 ทัง้นี้อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนจะเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยแรงงำน โดยโครงสรำ้งของแรงงำนในแต่ละโครงกำร
จะเป็นดงัต่อไปนี้ 
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โครงสรา้งพนักงาน 
 ในปัจจุบนั พนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นพนกังำนประจ ำ โดยจะแบ่งออกเป็นพนกังำนทีไ่ดร้บัค่ำจำ้งเป็น
รำยวนัทัง้หมด  621 คน และพนกังำนทีไ่ดร้บัค่ำจำ้งเป็นรำยเดอืนทัง้หมด 762 คน โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดเวลำกำร
ท ำงำนเป็นกะ แบง่เป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง และเป็นช่วงลว่งเวลำ (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง ทัง้หมด 6 วนัต่อ
สปัดำห ์
 พนกังำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกตำมพืน้ทีก่ำรท ำงำน ไดแ้ก่ สำขำส ำนกังำนทีก่รุงเทพฯ สำขำโครงกำร
แม่เมำะ และสำขำโครงกำรหงสำ โดยบรษิทัฯ จะตอ้งจำ้งแรงงำนหรอืพนกังำนทอ้งถิน่ในโครงกำรต่ำงๆ ตำมทีผู่ว้่ำจำ้ง
ก ำหนด 

1. โครงสรำ้งพนกังำน ณ ส ำนกังำนทีก่รุงเทพฯ 
 

สายงาน จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

-        ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 11 13 

-        ฝ่ำยวศิวกรรม  - 4 

-        ฝ่ำย Supply Chain (จดัหำพสัดุ / บรหิำรคลงัพสัดุ) 10 10 

-        ฝ่ำยสำรสนเทศ 4 3 

-        ฝ่ำยบญัช-ีกำรเงนิ 14 22 

-        ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1 2 

-        ฝ่ำยพฒันำองคก์รและบุคลำกร 3 4 

-        ฝ่ำยบรหิำรงบประมำณและจดัหำเงนิทุน 6 6 

-        ฝ่ำยบรหิำรธุรกำร 21 20 

-        ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 4 4 

-        ฝ่ำยวเิครำะหแ์ละประสำนขอ้มลู CLMV 1 0 

-        ฝ่ำยประสำนงำนและกลยุทธ ์  - 2 

รวม 79 90 
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2. โครงสรำ้งพนกังำน ณ โครงกำรแม่เมำะ 

 กำรก ำหนดเวลำกำรท ำงำนจะท ำงำนแบ่งเป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง เป็นล่วงเวลำ (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง 
ท ำงำนสปัดำหล์ะ 6 วนัโดยมวีนัหยุด 1 วนั ทัง้นี้อตัรำก ำลงัแรงงำนเมื่อท ำงำนเต็มทีจ่ะมปีระมำณ 1,189 คน (ไม่นับ
รวมผูร้บัเหมำช่วง) โดยจะจำ้งแรงงำนทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 โดยแบ่งตำม
สำยงำนไดด้งันี้ 

สายงาน จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

-        ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 4 4 

-        ฝ่ำยทีป่รกึษำ - 0 

-        ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำยพำน 179 203 

-        ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ-เครื่องกล) 331 353 

-        ฝ่ำยควบคุมตน้ทุน - 0 

-        ฝ่ำยปฏบิตักิำรเหมอืง 456 537 

-        ฝ่ำยวศิวกรรม 6 9 

-        ฝ่ำยบรหิำรธุรกำร 26 28 

-        ฝ่ำยพฒันำองคก์รและบุคลำกร 2 1 

-        ฝ่ำยสำรสนเทศ 3 3 

-        ฝ่ำย Supply Chain (จดัหำพสัดุ / บรหิำรคลงัพสัดุ) 33 45 

-        ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน - 0 

-        ฝ่ำยบรหิำรคำ่จำ้ง 2 2 

-        ฝ่ำยบญัช-ีกำรเงนิ 9 0 

-        ฝ่ำยควำมปลอดภยัวชิำชพี 4 4 

รวม 1,055 1,189 
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3. โครงสรำ้งพนกังำน ณ โครงกำรหงสำ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

-        ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 1 0 

-        ฝ่ำยปฏบิตักิำรเหมอืง 155 131 

-        ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ-เครื่องกล) 42 37 

-        ฝ่ำยวศิวกรรม 8 6 

-        ฝ่ำยบญัช-ีกำรเงนิ 1 1 

-        ฝ่ำย Supply Chain (จดัหำพสัดุ / บรหิำรคลงัพสัดุ) 12 10 

-        ฝ่ำยบรหิำรธุรกำร 19 21 

รวม 238 206 
 
 

 

4. โครงสรำ้งพนกังำน ณ โครงกำรเฮนดำ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

-        ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 1 1 

-        ฝ่ำยปฏบิตักิำรเหมอืง 7 6 

-    ฝ่ำยปฏบิตักิำรโครงกำร 3 4 

รวม 11 11 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

1. กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมืองแร ่
กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและเหมอืงแร่ สงักดักระทรวงอุตสำหกรรม มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบหลกัในกำรขอ
ใบอนุญำตและก ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำรอุตสำหกรรมแร่ และโลหกำร เนื่องจำกบรษิทัฯ มแีนวทำงทีจ่ะ
ส ำรวจและพฒันำแหล่งแร่ของบรษิัทฯ เอง บรษิทัฯ จงึต้องติดต่อกบักรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและเหมอืงแร่ 
เพื่อขออนุญำตในกำรท ำกำรส ำรวจ และขอใบอนุญำตประทำนบตัร ซึง่เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรท ำเหมอืงแร่ใน
พืน้ทีน่ัน้ๆ  

2. ส านักงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (“EIA”) 
เนื่องจำกตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของ กฟผ. ระบุให ้“ผูร้บัจำ้งต้องปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)” ถึงแม้ว่ำบรษิทัฯ จะไม่ได้มคีวำมจ ำเป็นต้องท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอ EIA แต่บรษิทัฯ ในฐำนะผูร้บัจำ้งจำก กฟผ. ในกำรด ำเนินงำนท ำเหมอืงแร่ จงึ
ตอ้งปฎบิตัติำมเกณฑม์ำตรฐำนที ่กฟผ. ไดก้ ำหนดไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรทีไ่ดจ้ดัท ำใหก้บั EIA 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมและชีวอนามยั 

 การรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะใช้ถ่ำนลกิไนต์ในกำรผลติไฟฟ้ำ ทำงบรษิัทและ 
กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปัญหำสิง่แวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ น้ำ และดิน และควำมเป็นอยู่ของ 
ประชำชนโดยตรง ทำงกฟผ. จงึได้มุ่งเน้นในกำรสำรวจและศกึษำทำงนิเวศวทิยำ ก่อนตดัสนิใจด ำเนินกำรก่อสร้ ำง 
โรงไฟฟ้ำ ซึง่กล่ำวไดว้่ำในบรรดำ โครงกำรต่ำงๆ ที ่กฟผ. ด ำเนินกำรมำ โรงไฟฟ้ำแม่เมำะไดร้บักำรส ำรวจ ศกึษำและ
แกไ้ขทำงนิเวศวทิยำและสิง่แวดลอ้มมำกทีสุ่ด บรษิัทไดด้ ำเนินกำรภำยกฎระเบยีบและนโยบำยของ กฟผ.อย่ำงเคร่ง
ครบัในเรื่องกำรจดัดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งแผนกำรท ำงำนของ กฟผ.  

ทางกฟผ.ได้ก าหนดมาตรการในการดแูลและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงบริษทัได้ปฏิบติัตามเป็นส่วน
หน่ึงของแผนงานมีดงัน้ี  

1. ตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นทีโ่รงไฟฟ้ำ ซึง่มปีระสทิธภิำพระหว่ำงรอ้ยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจำกกำร เผำไหม้
ถ่ำนลกิไนต ์ก่อนทีจ่ะระบำยอำกำศทำงปล่องควนั 

2. ตดิตัง้จุดตรวจวดัค่ำควำมเขม้ขน้ของก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไวต้ำมหมู่บำ้นต่ำงๆ รวม  12 จุด จำก จุด
ตรวจวดัเครื่องจะรำยงำนผลเขำ้สูห่อ้งควบคุมในโรงไฟฟ้ำ และยงัรำยงำนเป็นระบบออนไลน์ไปยงั โรงพยำบำลแม่เมำะ
และกรมควบคุมมลพษิอกีด้วยหำกพบว่ำมคี่ำควำมเขม้ของก๊ำซซลัเฟอรไ์ด ออกไซด์เกนิมำตรฐำน กฟผ. จะลดกำร
เดนิเครื่องลงทนัท ี 

3. ฉีดพ่นน ้ำบนถนนเป็นประจ ำ เพื่อลดฝุ่ น และพรมน ้ำลงบนวสัดุทีม่กีำรฟุ้งกระจำยขณะขนถ่ำย  

4. น ้ำจำกกระบวนกำรผลติในโรงไฟฟ้ำจะผ่ำนขบวนกำรบ ำบดัทำงชวีภำพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพกัน ้ำ เป็นระยะๆ 
เพื่อให้สำรแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ปลูกพืชดูดซบัสำรละลำยที่เจือปนมำในน้ำ เติม อำกำศในน้ำ และตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ  

5. ตรวจวดัแหล่งก ำเนิดเสยีงภำยในโรงไฟฟ้ำ ซึ่งเกดิจำกกำรเดนิเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และบรเิวณ ใกล้เคยีง
โรงไฟฟ้ำเพื่อควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ป็นมำตรฐำน  

6. นอกจำกนี้ ยงัไดท้ำกำรตดิตัง้เครื่องกำจดัก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซดท์ี่โรงไฟฟ้ำเครื่องที่  4-13 ซึง่ สำมำรถ
ก ำจดัก๊ำซฯ ไดถ้งึรอ้ยละ 95 เพื่อเป็นหลกัประกนัในคุณภำพอำกำศทีด่ยีิง่ขึน้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 จากลกัษณะธุรกจิของบรษิัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ปัจจยัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ หรอื
ผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอผลด าเนินงานในอนาคตมดีงันี้  
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากการด าเนินงานรว่มกบัคู่สญัญากิจการรว่มค้า  

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการใหบ้รกิารขุดและขนดนิและถ่านหนิแก่ กฟผ. ในโครงการเหมอืงแม่เมาะโครงการ 7 
ผ่านกจิการร่วมคา้ไอทดีี-เอสควิ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ระหว่างบรษิทัฯ และ ITD โดยตามสญัญากจิการร่วมคา้ หาก
กจิการร่วมคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. คู่สญัญาจะต้องรบัผดิอย่างลูกหนี้ร่วม ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มคีวามขดัแยง้ใดๆ ใน
ระหว่างการด าเนินงานร่วมกบั ITD หรอืคู่สญัญากจิการร่วมคา้ไม่สามารถปฏบิตังิานในส่วนของตนไดต้ามปรมิาณและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ อาจท าใหก้จิการร่วมค้าไอทดีี-เอสควิ ไม่สามารถส่งมอบงานใหแ้ก่ กฟผ. ไดต้ามทีก่ าหนด  
จะสง่ผลใหเ้กดิการผดิสญัญาโครงการ 7 กบัทาง กฟผ. ซึง่บรษิทัฯ และ ITD จะตอ้งร่วมกนัรบัผดิต่อ กฟผ. จากการผดิ
สญัญาดงักล่าว  

 
อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่จิการร่วมคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. แมว้่าบรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ะต้องรบัผดิร่วมกบั ITD อย่าง

ลกูหนี้ร่วม แต่บรษิทัฯ สามารถเรยีกรอ้งให ้ITD ชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ได ้หากความเสยีหายนัน้เกดิขึน้
จากการกระท า หรอืการละเวน้การกระท าโดยจงใจหรอืโดยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของ  ITD และ/หรอื
ตวัแทนของ ITD ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญากจิการร่วมคา้  

 
นอกจากนี้ ภายใต้สญัญากจิการร่วมคา้ หากปรากฏว่าเกดิความขดัแยง้กนัระหว่างบรษิทัฯ และ ITD ในการ

ด าเนินงานร่วมกนัจนไม่สามารถตดัสนิเรื่องส าคญัต่างๆ ของกจิการร่วมคา้ได้ รวมถงึในกรณีที่ หากบรษิทัฯ และ ITD 
ไม่สามารถหาขอ้สรุปเรื่องบญัชสีุดท้ายของกจิการร่วมค้าซึง่เป็นบญัชแีสดงสถานะทางการเงนิของกจิการร่วมค้าเมื่อ
ท างานตามโครงการเสรจ็สมบูรณ์ได้ คู่สญัญากจิการร่วมคา้ทัง้สองฝ่ายจะต้องเสนอเรื่องดงักล่าวใหค้นกลางซึง่เป็น
บุคคลทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายก าหนดเป็นผูช้ีข้าดในเรื่องนัน้ๆ เพื่อใหก้จิการร่วมคา้สามารถด าเนินการไดต่้อไป  

 
อย่างไรกด็ใีนการด าเนินงานในอดตี บรษิทัฯ ไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินงานกจิการร่วมคา้

ไอทดี-ีเอสควิ กบั ITD แต่อย่างใด  
 
3.1.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรอืน้อยราย  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารและผูด้ าเนินงานดา้นการท าเหมอืงแร่ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีลุ่มลูกคา้ใน
ประเทศจ านวนจ ากดั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารดงักล่าวแก่ กฟผ. เพยีงรายเดยีวผ่านกจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– 
เอสควิ ในโครงการ 7 ของเหมอืงแม่เมาะ และด าเนินการโดยบรษิทัฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
โครงการทีใ่หบ้รกิารแก่ กฟผ. ทัง้โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2561 จ านวน 2,521 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
69.59 ของรายไดร้วม  

 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดพ้ยายามหาแหล่งสมัปทานอื่นโดยการเขา้ร่วมประมูลงานใหบ้รกิารท าเหมอืงกบักลุ่ม

ลกูคา้รายอื่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดช้นะการประมูลงานบรกิารขุดขนดนิ ณ เหมอืง
หงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่22 มถุินายน 2558 ใหก้บั 
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บรษิทั หงสาเพาเวอร์ จ ากดั โดยโครงการดงักล่าวมมีูลค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยมแีผนการขยายธุรกจิการลงทุนในการผลติแร่ดบิประเภท
อื่น ๆ เช่น ดบีุก ทองค า รวมถงึกจิการผลติไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกในอนาคต เป็นตน้  

 
3.1.3  ความเส่ียงจากการผนัผวนของต้นทุนการผลิตท่ีส าคญั  

สญัญารบัจา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ จะเป็นในลกัษณะทีม่กีารก าหนดราคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน หากต้นทุนการ
ผลติสงูกว่าทีป่ระมาณการไว้ บรษิทัฯ ต้องรบัความเสีย่งจากก าไรลดลงหรอือาจขาดทุน ซึง่อาจเป็นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลติไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้หนิหนากว่าทีป่ระเมนิไว้ ท าใหต้้องใชว้ตัถุระเบดิมากขึน้ หรอื 
(2) ราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขืน้ เช่น น ้ามนั ซึง่เครื่องจกัรบางส่วนใชน้ ้ามนัในการด าเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจกัร และ
ค่าจา้งผูร้บัเหมา เป็นตน้  
 

ทัง้นี้สญัญาบางฉบบัมขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัสตูรทีใ่ชใ้นการปรบัราคา เพื่อรองรบัความผนัผวนของราคาต้นทุน
การผลติ แต่สตูรดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้หมด ท าใหบ้รษิทัฯ ยงัต้องรบัภาระจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้บางสว่น  

 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนงบประมาณเพื่อใชใ้นการควบคุมต้นทุนการผลติ โดยแผนดงักล่าวเป็นการ

ตกลงร่วมกนัระหว่างฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏบิตัหิน้างานซึง่จะถูกอนุมตัโิดยฝ่ายบรหิาร ต้นทุนการผลติจะ
ถูกน ามาพิจารณาและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ ส่วนด้านต้นทุนการซ่อมบ ารุง บริษัทฯได้เริ่มน าโปรแกรมบริหาร
แผนงานซ่อมบ ารุงมาใช ้เพื่อใชเ้กบ็ประวตักิารซ่อมของเครื่องจกัรและใช้ในการบรหิารจดัการเครื่องจกัร ซึง่จะท าให้
เครื่องจกัรมอีายุการใชง้านไดน้านขึน้ตลอดจนประสทิธภิาพการท างานของเครื่องจกัรเพิม่มากขึน้  

 
3.1.4 ความเส่ียงจากปริมาณการด าเนินงานขดุและขนดินและถ่านหินต า่กว่าเป้าหมายการท างานท่ีวางไว้  

ก่อนเริม่ด าเนินงานทุกโครงการ บรษิทัฯ จะวางแผนการด าเนินงานเป็นรายเดอืน  และวางเป้าหมายปรมิาณ
ดนิหรอืถ่านหนิทีจ่ะสามารถขุดหรอืขนได้เพื่อใชใ้นการติดตามปรมิาณขุดขนจรงิ อย่างไรกด็ ี การด าเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามแผน เน่ืองจากสภาพเครื่องจกัรทีม่อีายุการใชง้านมาก การควบคุมการผลติ ณ หน้างาน หรอืปัจจยัภายนอก
อื่นๆ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมอืงเมื่อขุดจรงิ ภยัพบิตัจิากธรรมชาติ รวมถงึการท างานที่
ล่าชา้หรอืผดิพลาดของผูร้บัเหมารายอื่นๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่ารท างานเดยีวกบับรษิัท หรอืมกีระบวนการท างานซึง่ส่งผล
กระทบต่อเนื่องมาถงึการผลติของบรษิทัฯ  

 
ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินงานใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาในสญัญา บรษิทัฯ จะต้องชดใชค้่าเสยีหาย

จากการผดิสญัญา ซึง่ปกตอิยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 0.1 ของมลูค่างานทีค่งคา้งอยู่ นบัจากวนัทีส่ิน้สดุสญัญาจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ 
ท างานเสรจ็หรอืแกไ้ขงานใหส้มบรูณ์  

 
  อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปรมิาณงานจรงิและปรมิาณงานตามแผน 
โดยวเิคราะหค์วามสามารถในการผลติจรงิของเครื่องจกัรใหส้อดคลอ้งกบัหน้างานจรงิ  ออกแบบระบบการท างานที่
ยดืหยุ่นใหร้องรบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนการด าเนินงานทีห่น้างานอย่างรอบคอบ  นอกจากนี้บรษิทัฯ ได้
วางกระบวนการตดิตามผลการปฏบิตัิงานโดยทมีวศิวกรและผู้ปฏบิตัิงานทีม่คีวามช านาญ ซึง่สามารถท าให้เหน็ถึง
ปัญหาการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้และสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงทอีย่างเป็นระบบ รวมถงึไดม้กีารประชุมเพื่อตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ และประเมนิสถานการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการท างานของบรษิทัฯ เพื่อหารอืกบัผูว้่าจา้ง 
นอกจากนี้บรษิทัฯ ไม่เคยท างานล่าชา้กว่าแผนอย่างมนียัส าคญัและไม่เคยถูกปรบัจากการด าเนินงานทีล่่าชา้  
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3.1.5  ความเส่ียงจากการจดัหาเครือ่งจกัรและแรงงานให้เพียงพอและเตม็ประสิทธิภาพ  
การใหบ้รกิารขุดขนดนิและถ่านหนิจ าเป็นต้องอาศยัเครื่องจกัรและแรงงานในการด าเนินการ  ซึง่ความพรอ้ม

และความสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงานเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและต่อเนื่อง  หากเครื่องจกัร 
หรอืแรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รวมถึงหากไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในต าแหน่งงานทีส่ าคญัไดท้นั อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงานล่าชา้กว่าทีก่ าหนดตามสญัญา หรอืท างาน
โดยขาดประสทิธภิาพ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึไดว้างแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรซึง่เป็นแผนการ
ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันและเชิงบ ารุงรกัษา รวมถึงได้มีการจดัหาและพฒันาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแผนการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบั
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด าเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการและควบคุมปรมิาณการส่งมอบให้
เป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งก าหนด  

 
3.1.6  ความเส่ียงจากกรณีถ่านหินถกูทดแทนด้วยพลงังานอ่ืน  

จากสภาวะการผลติไฟฟ้าของโลกทีม่แีนวโน้มในการใชพ้ลงังานทางเลอืกมากขึน้  เช่น พลงังานแสงอาทติย ์
พลงังานน ้า หรอืพลงังานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลงังานไดว้างแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถงึปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืกมากขึน้ จาก
รอ้ยละ 8 ในปี 2557 ถงึรอ้ยละ 15 ถงึ 20 ของสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิทัง้หมด ในปี 2579  

 
อย่างไรกด็ ีในแผนพฒันาการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบบัปี 2558 ถงึปี 2579 ไดร้ะบุแผนในการเพิม่

สดัสว่นพลงังานจากถ่านหนิลกิไนต์เช่นกนั โดยเพิม่จากรอ้ยละ 20 ในปี 2557 เป็น รอ้ยละ 20 ถงึ 25 ของสดัส่วนการ
ใชเ้ชือ้เพลงิทัง้หมดในปี 2579 โดยสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. สะสมตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึ
เดอืนพฤศจกิายนปี 2561 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะซึง่มกี าลงัการผลติปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 2,455 เมกะวตัต ์
มกีารผลติไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 23.53 ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทย โดยคาดว่าก าลงัการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าจะไดป้ระมาณ 18,000 ลา้นหน่วยต่อปี 

 
สดัส่วนการใช้เช้ือเพลิงผลิตพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2561 

ประเภทเช้ือเพลิง 
สะสมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 

จ านวน (ล้านกิโลวตัตช์ัว่โมง) ร้อยละ 
ก๊ำซธรรมชำต ิ 115,348.22  60.36 
ถ่ำนหนิ (รวมลกิไนต์) 45,668.19  23.89 
พลงังำนหมนุเวยีน (พลงัน ้ำ,อื่นๆ) 27,040.61  14.15 
น ้ำมนัเตำ 58.30  0.03 
น ้ำมนัดเีซล 116.36  0.06 
อื่นๆ (สปป.ลำว,มำเลเซยี,ล ำตะคองชลภำวฒันำ)  2,878.71 1.51 
รวม 191,110.39 100.00 

ท่ีมา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสือ่สารองคก์าร กฟผ.  

นอกจากนี้  ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานจากถ่านหนิในสดัส่วนทีต่ ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี และเวยีดนาม ทีม่อีตัราการใชพ้ลงังานถ่านหนิในปี 2559 รอ้ยละ 46 รอ้ยละ 41 
และรอ้ยละ 37 ตามล าดบั  
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3.1.7 ความเส่ียงเรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานเกี่ยวกบัธุรกจิเหมอืงของ  กฟผ. ระบุให้ “ผู้รบัจ้างต้องปฏบิตัิตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวมถงึเงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดทีส่่วนราชการก าหนดหรอืก าหนดเพิม่เตมิ เช่น 
เงื่อนไขหนงัสอืแนบทา้ยอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบตัร และมาตรการป้องกนัตามแผนผงัโครงการท าเหมอืง
แร ่เป็นตน้” ดงันัน้ ในสญัญาจดัจา้งการขุดขนดนิ และ/หรอื ถ่านหนิผ่านกจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ และสญัญาจดั
จา้งทีบ่รษิทัฯ เขา้ท าโดยตรงกบั กฟผ. ส าหรบัโครงการ 7 และโครงการ 8 ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มที ่กฟผ. ก าหนดดว้ย เช่น การฉีดพรมน ้าทีห่น้างานดนิก่อนการขดุในช่วงแลง้ การตดิตัง้ระบบฉีด
พรมน ้าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตกัและสายพาน เพื่อรกัษาคุณภาพอากาศ ขอ้ก าหนดในการเจาะรูระเบดิเพื่อไม่ให้
เกิดการสัน่สะเทือนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจดัท ากองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพงัทลายของดินและลดการ
ปนเป้ือนสูแ่หล่งน ้า เป็นตน้  
 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานที ่กฟผ. ก าหนดอย่างเคร่งครดัและมกีารตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม ่า
เสมอ โดยการด าเนินงานของบรษิทัฯ จะเกีย่วขอ้งกบัการเปิดหน้าดนิ ขุดขนดนิและถ่านหนิเท่านัน้ ซึง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้ง
กบักระบวนการหลกัของการผลติไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการก าจดัซากเชื้อเพลิง เป็นต้น        
นอกจากนี้ พืน้ทีด่ าเนินงานของบรษิทัฯ ถูกจดัสรรใหเ้ปิดพืน้ทีเ่ปิดกวา้งและห่างไกลจากแหล่งชมุชน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มคีวามเสีย่งน้อยมากทัง้ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง  
 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัเขา้ร่วมกบั กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบรเิวณรอบเหมอืงแม่เมาะอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อสือ่สาร ท าความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน  

 
3.1.8 ความเส่ียงในการจดัหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และเฉพาะทาง  

การใหบ้รกิารขุดขนดนิและถ่านหนิจ าเป็นต้องอาศยัเครื่องจกัรและแรงงานในการด าเนินการ ซึง่ความพรอ้ม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงานเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและต่อเนื่อง  หากเครื่องจกัร 
หรอืแรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รวมถึงหากไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในต าแหน่งงานทีส่ าคญัไดท้นั อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงานตามทีส่ญัญาจา้งก าหนดล่าชา้และอาจต้อง
เสยีค่าปรบัในกรณีดงักล่าว 

 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึไดว้างแผนจดัหาและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแผนการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอให้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด าเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการและควบคุมปรมิาณการ
สง่มอบใหเ้ป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งก าหนด  

 
นอกจากนี้ ในดา้นการวางแผนพฒันาบุคลากรและแรงงาน บรษิทัฯ ยงัมกีารน าระบบจดัแผน Career Path 

หรอืการพฒันาสายอาชพีใหก้บับุคลากรของบรษิทัฯ โดยปัจจุบนัเน้นเฉพาะสายงานทีม่คีวามส าคญัเป็นหลกั เพื่อให้
บุคลากรเหน็การเติบโตในสายอาชพีระหว่างท างาน และระบบ Succession Nominee เพื่อวางแผนพฒันาขดี
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานทีส่ าคญัของบรษิัทฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มที่จะปฏบิตังิานในต าแหน่งงานที่
สงูขึน้ หรอืรองรบัต าแหน่งงานทดแทนต่อไป 
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3.2.  ความเส่ียงด้านการเงิน  
 
3.2.1  ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะโครงการ ทีต่อ้งใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์(Project Finance) ท าใหบ้รษิทัฯ 
มสีภาพคล่องค่อนขา้งต ่าตลอดมา ในขณะทีปี่ 2561 มคีวามต้องการใชเ้งนิลงทุนและเงนิหมุนเวยีนจ านวนมากเพื่อ
บรหิารจดัการส าหรบัโครงการแม่เมาะ 8 จงึท าใหใ้นปี   2561   มสีภาพคล่องทีล่ดลง ซึง่คาดว่าเมื่อบรษิทัฯ สามารถ
ด าเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสทิธภิาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจกัรขนาดใหญ่ที่ติดตัง้เสรจ็และพร้อม
ด าเนินงาน บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดรบัทีด่ขี ึน้ 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.30 0.52 0.55 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.90 0.31 0.32 

 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมมีมีาตรการอื่นๆ เพื่อรองรบัหากบรษิทัฯ ขาดสภาพคล่อง อาท ิ(1) การเจรจากบั

เจา้หนี้การคา้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้สนิคา้หรอืจดัจา้งท างานใหม่ บรษิทัฯ จะจดัเงื่อนไขการช าระเงนิทีเ่หมาะสม และ 
(2) การบรหิารและเจรจาระยะเวลาการช าระเงนิส าหรบัการจดัหาเครื่องจกัรทีม่มีูลค่าเงนิลงทุนสูง  (3) การติดตาม
แผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชดิ (4) การระดมเงนิทุน ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้มีาตรการบรหิารจดัการต้นทุนและวางแผนค่าใชจ้่ายและการด าเนินงานดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้
ขา้งตน้ 

 
3.2.2 ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้  

ตามทีใ่นสญัญาเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัธนาคารพาณิชยส์ าหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ ด าเนินงาน มกีารระบุ
เงื่อนไขสญัญาว่าด้วยการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ เช่น อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุน อตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจผดิเงื่อนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิได้ 
หากบรษิัทฯ มีสดัส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยเกนิกว่าทุนหรอืก าไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
อย่างไรกต็าม ส าหรบัการด าเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กจิการร่วมคา้ ITD-SQ ไดม้กีารช าระคนืเงนิกู้
จากธนาคารครบทัง้จ านวนแลว้  ในขณะที ่โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ ด ารง
อตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้นอตัราไม่ต ่ากว่า 1.2:1 ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้
ต่อก าไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย (EBITDA) ไว้ในอตัราไม่เกนิ 4:1 และด ารง
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุนไวใ้นอตัราส่วนไม่เกนิ 2:1   ซึง่แมว้่า ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทฯ มอีตัราส่วน
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย สงูกว่าทีก่ าหนด เนื่องจาก
ภยัพบิตัทิางธรรมชาติทีเ่กดิในโครงการแม่เมาะ 8 ท าใหผ้ลก าไรต ่ากว่าทีค่าดการณ์ อย่างไรกด็ ี บรษิทัฯ สามารถ
เจรจากบัธนาคารเพื่อขอผ่อนผนัการด ารงอตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามความจ าเป็นทีท่ าใหผ้ดิเงื่อนไข อกีทัง้ บรษิทัฯยงัมี
มาตรการทีจ่ะจดัการโครงสรา้งเงนิทนุของบรษิทัฯ ใหเ้หมาะสม รวมถงึการเจรจาเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิจากการกูย้มื
เงนิเพื่อด าเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยไดร้บัการปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวจากอตัรา MLR-1% 
เป็น MLR-1.5% ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2560 
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อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 1.67 2.97 4.53 

อตัราสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD to EQUITY) เท่า 1.12 2.00 3.68 

อตัราสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เท่า 2.15 4.35 8.82  

อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) เท่า 2.59 2.14 0.68  
 
3.3.  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

 
3.3.1  ความเส่ียงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิท่ีต า่กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน  

ตามที ่ บรษิทัฯ ไดม้มีตอิอกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ (“ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ”) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่15 
กรกฎาคม 2559 จ านวนทัง้หมด 20 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.74 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ใน
ครัง้นี้และภายหลงัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ หากมกีารซือ้หุน้ในการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเตม็จ านวน 
และมกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิตม็จ านวน โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 5 ปี และมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ต่อ 1 หน่วย ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไข
การปรบัสทิธ)ิ ซึง่ต ่ากว่าราคาหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชน ดงันัน้ ผูล้งทุนทัว่ไปจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการลดลงของ
ราคาหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้บัจากการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธฯิ ที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงักล่าว เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 
อย่างไรกด็ ีผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จะสามารถใชส้ทิธไิดใ้นวนัที ่30 มถุินายน และวนัที ่30 ธนัวาคมของแต่

ละปี และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้แรก ดงันี้  
1. รอ้ยละ 50 ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้หมด จะสามารถใชส้ทิธไิดค้รัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560  
2. ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอื จะสามารถใชส้ทิธไิดอ้กีในวนัที ่30 ธนัวาคม 2561  

 
ทัง้นี้ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2560 และ 2561 มกีรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ใชส้ทิธซิื้อหุ้น

สามญัทัง้สิน้ 4,870,150 หน่วย และ 3,644,750 หน่วย ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 24.35 และ 18.22 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธทิัง้หมด ตามล าดบั  

นอกจากนี้ ในส่วนของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จ านวน 2 ลา้นหน่วย ซึง่ไดม้อบหมายใหพ้นักงานของบรษิทัฯ  
3 รายเป็นผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย์ เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะส ารองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จ านวนดงักล่าว 
เพื่อจะจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีทีม่กีารจดัสรรให้
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวในอนาคต โดยหากบรษิทัฯ ยงัไม่สามารถ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอืไดค้รบ 2 ลา้นหน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จ านวนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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4 สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1. ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรประกอบธุรกจิ หลงัหกัคำ่เสือ่ม
รำคำสะสมทีป่รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้หมดเท่ำกบั 9,540.5 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

1 ทดีนิ   

โฉนดเลขที ่60240  2 ไร ่0 
งำน 35 
ตำรำงวำ 

ทีต่ัง้47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน
วภิำวดรีงัสติ แขวงลำดยำว เขต
จตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 

ทีต่ัง้ส ำนกังำน บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

33.4 ลำ้นบำท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน
วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ
สนิเชื่ออื่นกบัธนำคำร
ไทยพำณิชย ์ (มลูค่ำ
วงเงนิรวม 2,875 ลำ้น
บำท) 

โฉนดเลขที ่135854 0 ไร ่1 
งำน 78 
ตำรำงวำ 

ทีต่ัง้ 191/18 หมูท่ี ่8 ต ำบลพชิยั 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัล ำปำง 

พืน้ทีร่อพฒันำ
เพื่อจดัสรรเป็น
สวสัดกิำร
พนกังำนใน
อนำคต 

 

บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

0.2 ลำ้นบำท 

ไมม่ ี

โฉนดเลขที ่135843  1 ไร ่3 
งำน 99 
ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  
จงัหวดัล ำปำง 

1.5 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135915  0 ไร ่2 
งำน 49 
ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  
จงัหวดัล ำปำง 

0.4 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่32359  3 ไร ่0 
งำน 41 
ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  
จงัหวดัล ำปำง 

1.9 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135845  1 ไร ่0 
งำน 3 
ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  
จงัหวดัล ำปำง 

0.6 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135846  0 ไร ่3 
งำน 71 
ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  
จงัหวดัล ำปำง 

0.5 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที1่35877 1 ไร ่3 

งำน 71 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

  4.1 ลำ้นบำท  

รวมท่ีดิน 42.6 ล้านบาท  
2 อำคำร   
 -อำคำรส ำนกังำนสงู 7 ชัน้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิำวดี

รงัสติ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหำนคร 
 

ทีต่ัง้โครงกำร บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

137.3 ลำ้นบำท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน
วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ
สนิเชื่ออื่นกบัธนำคำร
ไทยพำณิชย ์(มลูคำ่
วงเงนิรวม 2,875 ลำ้น

บำท) 
-คลงัเกบ็พสัดุน ้ำมนั,เรอืแถว
พนกังำน,บำ้นพกัวศิวกร,บำ้นพกั
รบัรอง,โรงเกบ็น ้ำมนัหล่อลื่น,ตูค้อน

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 
ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 

ทีต่ ัง้โครงกำร เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

เทนเนอร,์ส ำนกังำนเคลื่อนที ่ จงัหวดัล ำปำง 
-บำ้นพกัพนกังำน,อำคำรส ำนกังำน
สนำม,อำคำร(Main Work Shop),
ลำนเกบ็น ้ำมนั,บำ้นพกัวศิวกร,
อำคำรเกบ็สนิคำ้,โรงซ่อมบ ำรงุ, 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 
ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 
จงัหวดัล ำปำง 
 

ทีต่ัง้โครงกำร ITD-SQ JV 
เป็นเจำ้ของ 

ไมม่ ี

-ตูค้อนเทนเนอร(์ส ำนกังำนเคลื่อนที)่ 
,บำ้นพกัพนกังำนทอ้งถิน่,บำ้นพกั
พนกังำนคนไทย,บำ้นพกัวศิวกร,
ส ำนกังำนโครงกำร 

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

ทีต่ัง้โครงกำร บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

ไมม่ ี

3 เครื่องจกัรและอปุกรณ์   
 -เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 
ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 
จงัหวดัล ำปำง 

ใชด้ ำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร 

บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

 

9,205.9 ลำ้นบำท บำงส่วนใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ
วงเงนิสนิเชื่ออื่นของ

ธนำคำรกรงุไทย (มลูค่ำ
วงเงนิรวม 8,630 ลำ้น
บำท) ส ำหรบัโครงกำร

แมเ่มำะ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ
เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 
ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 
จงัหวดัล ำปำง 

ใชด้ ำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร 

ITD-SQ JV 
เป็นเจำ้ของ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ
เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

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

ใชด้ ำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร 

บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

บำงส่วนใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ
วงเงนิสนิเชื่ออื่นของ
ธนำคำรไทยพำณิชย ์

(มลูคำ่วงเงนิรวม 7,903 
ลำ้นบำท) ส ำหรบั
โครงกำรหงสำ 

4 แคม้ป์  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

21.6 ลำ้นบำท ไมม่ ี

5 เครื่องตกแต่ง  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

6.2 ลำ้นบำท ไมม่ ี

6 อปุกรณ์ส ำนกังำน  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

5.8 ลำ้นบำท ไมม่ ี

7 ยำนพำหนะ  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ/เชำ่ซือ้ 

11.5 ลำ้นบำท ไมม่ ี

8 สนิทรพัยร์ะหว่ำงท ำ  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

71.7 ลำ้นบำท ไมม่ ี

9 อะไหล่ทีใ่ชด้ ำเนนิงำน  บรษิทัฯ เป็น
เจำ้ของ 

37.8 ลำ้นบำท ไมม่ ี

รวมสินทรพัยถ์าวรหลกั 9,540.4 ล้านบาท  

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มอีำยุกำรใชง้ำนเฉลีย่ดงัต่อไปนี้ 

สินทรพัย ์ อายกุารใช้งาน 

อำคำร 10 – 20 ปี และตำมอำยุโครงกำร 
แคม้ป์ 5 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี และตำมอำยุโครงกำร 
เครือ่งตกแต่ง 5 ปี 
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สินทรพัย ์ อายกุารใช้งาน 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 4 – 5 ปี 

โดยสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นกำรด ำเนินกำรในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะจะประกอบดว้ย
สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จดัซือ้ใหมแ่ละสนิทรพัยเ์ดมิของบรษิทัฯ ทีน่ ำมำซ่อมแซมฟ้ืนฟูสภำพเครื่องจกัรเพื่อกลบัมำใชใ้หม่ ท ำให้
สำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพในโครงกำรและเพิม่อำยกุำรใชง้ำนใหใ้กลเ้คยีงกบัเครื่องจกัรใหม่ (Recondition) 

4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทั 
 ปัจจบุนับรษิทั มสีนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนทีส่ ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่แสดงรำคำ
ทุนสทุธจิำกตดัจ ำหน่ำยสะสม โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใชง้ำน 
 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
-โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ทีต่ ัง้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4
ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวง
ลำดยำว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหำนคร 

เพือ่ใชบ้นัทกึ
และบรหิำร
ขอ้มลูกำร
จดัท ำบญัช ี

เป็นเจำ้ของ 0.06 ลำ้นบำท ไมม่ ี

 
4.3 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
กรมธรรมประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรมป์ระกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ และกรรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั ซึง่

ครอบคลุมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสยีหำยต่อสงัหำริมทรัพย์และอสงัหำริมทรัพย์อันเกิดจำกอัคคีภัยและอุบตัิเหตุ ต่ำงๆ 
(Property Damage) โดยรวมควำมเสยีหำยต่อเครื่องจกัร (Machinery Breakdown) รวมทัง้แผ่นดนิไหวและน ้ำท่วม 

กลุ่มบรษิทัฯ มจี ำนวนเงนิเอำประกนัตำมตำรำงกรมธรรมด์งักล่ำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  ทัง้หมด 9,090.1 ลำ้นบำท 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

บริษทั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั/ประเภทประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วงเงินประกนั 

บรษิทัฯ 

 

อำคำรส ำนกังำนในโครงกำรเหมอืงถ่ำนหนิ 

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 

เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ 

บรษิทัฯ 

ธนำคำรไทยพำณชิย ์

บรษิทัฯ 

1.4 ลำ้นบำท 

70.0 ลำ้นบำท 

6,560.4 ลำ้นบำท 

ITD-SQ JV เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ ธนำคำรกรุงไทย 2, 458.3 ลำ้นบำท 
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม และกิจการรว่มค้าในอนาคต 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยกำรลงทุนและบรหิำรงำนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกจิทีม่คีวำมเกีย่วเนื่อง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่คง 
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

นอกจำกนี้ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึง่มคีุณสมบตัิ
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัธุรกจิที่บริษัทเขำ้ลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทดงักล่ำว โดย
ตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร กรรมกำร ผู้บรหิำรระดบัสงู หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัที่
ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมดูแลกจิกำร และ
กำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิัท และ/หรอืสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ
บรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัจงึก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิทัจะตอ้งบรหิำรจดักำรธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั
ร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ นอกจำกนี้ กำรส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำวใหเ้ป็นไป
ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทั และ/หรอืขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

ทัง้นี้ บรษิทัจะตดิตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่ำงใกลช้ดิ รวมถงึก ำกบัใหม้ี
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัตรวจสอบ 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำท
ทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั 
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6 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ มสีญัญำทีส่ ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ โดยจดัแบ่งออกตำมโครงกำรต่ำงๆ ที่
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนัจ ำนวน 4 โครงกำร ดงันี้  

6.1 โครงการรบัจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 7) 

ภำยใตโ้ครงกำรรบัเหมำขดุดนิและถ่ำน (โครงกำร 7) บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวน 4 ฉบบั อนัมี
ควำมส ำคญัสรุปไดด้งันี้ 

6.1.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่าน กบั กฟผ. ส าหรบัโครงการ 7 

กจิกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิ ซึ่งเป็นกจิกำรร่วมค้ำระหว่ำงบรษิัทฯ และ บรษิัท อติำเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จ ำกดั (มหำชน) (“ITD”)  ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนทีเ่หมอืงแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง 
กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม 2551 โดยกจิกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิตกลง
รบัจำ้งเหมำจำก กฟผ. ในกำรด ำเนินงำนขุดและขนดนิ รวมถงึกำรคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนต์ทีบ่รเิวณเหมอืงแม่เมำะ 
อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง เป็นระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยในสญัญำจะก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง (บำทต่อ ลบ.ม. แน่น 
หรอืบำทต่อตนั) ทีก่จิกำรร่วมคำ้จะไดร้บัในแต่ละปีไวแ้ลว้ 

ภำยใต้ขอ้ตกลงตำมสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 นี้  กิจกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิมี
หน้ำทีจ่ะตอ้งด ำเนินงำนใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจ ำนวน 3 รำยกำร ไดแ้ก่ 

รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 365 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 50 ลำ้นตนั และ 
รำยกำรที ่3 ขนดนิออกจำกบ่อเหมอืงโดยใชร้ะบบเครื่องโม่ (Crusher) ระบบสำยพำน (Belt Conveyor) 

และ เครื่องโปรยดนิ (Spreader) ปรมิำณประมำณ 40 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
โดยกจิกำรร่วมคำ้ไอทดีี-เอสควิมหีน้ำทีต่้องด ำเนินงำนใหม้ผีลงำนแลว้เสรจ็ตำมปรมิำณและกรอบระยะเวลำที่

ก ำหนดไวใ้นแต่ละปี และจะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่30 เมษำยน 2563 ทัง้นี้ กฟผ. ตกลงจะ
จ่ำยค่ำจำ้งใหแ้ก่กจิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ีเอสควิรวมเป็นเงนิจ ำนวนประมำณ 21,891 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 3 
รำยกำรดงักล่ำว 

ซึง่ต่อมำ ไดม้กีำรแกไ้ขสญัญำ อนัเนื่องมำจำกกำรปรบัอตัรำค่ำจำ้งขัน้ต ่ำจำกอตัรำวนัละ 230 บำท เป็นวนัละ 
300 บำท โดยกำรแกไ้ขสญัญำนี้เป็นผลใหว้งเงนิสญัญำปรบัเพิม่ขึน้เป็น 21,906 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้สญัญำได้ระบุถึงผลของกำรผิดสญัญำหำกกิจกำรร่วมค้ำไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืท ำงำนไม่ถูกตอ้ง กฟผ. จะปรบักจิกำรร่วมคำ้ในอตัรำรอ้ยละ 0.10 ของรำคำงำนทีย่งัคงคำ้งอยู่ 
นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดสญัญำ จนถงึวนัทีก่จิกำรร่วมคำ้ด ำเนินงำนทัง้หมดแลว้เสรจ็ หรอืแกไ้ขเสรจ็โดยสมบรูณ์ 

6.1.2 สญัญากิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิว กบั ITD ส าหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกจิกำรร่วมคำ้ กบั ITD ฉบบัลงวนัที ่25 มกรำคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(“สญัญากิจการร่วมค้าส าหรบัโครงการ 7”) ซึ่งวตัถุประสงค์ในกำรก่อตัง้กิจกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิตำมสญัญำ
กจิกำรร่วมคำ้ส ำหรบัโครงกำร 7 นี้กเ็พื่อร่วมกนัปฏบิตัแิละด ำเนินงำนตำมทีก่ ำหนดไวภ้ำยใตส้ญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิ
และถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นในกำรเป็นหุน้สว่นอยู่รอ้ยละ 50 ของกำรลงทุนทัง้หมด  
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ภำยใต้สญัญำกจิกำรร่วมค้ำส ำหรบัโครงกำร 7 บรษิัทฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้ำที่ขอบเขตงำนและส่วนแบ่ง
ค่ำจ้ำงในกำรด ำเนินงำนที่รบัผดิชอบภำยใต้สญัญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 ฝ่ำยละครึ่ง โดย
คู่สญัญำตกลงใหก้จิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ีเอสควิว่ำจำ้งบรษิทัฯ และ ITD เป็นผูร้บัเหมำช่วงในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

บรษิทัฯ และ ITD ตกลงว่ำทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งร่วมกนัหรอืแทนกนัรบัผดิต่อ กฟผ. ในควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้
ภำยใตส้ญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7  

สญัญำฉบบันี้อำจสิน้สดุลงเมื่อสญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 สิน้สุดลงไม่ว่ำทัง้ในกรณีที่
กจิกำรร่วมคำ้ไดท้ ำงำนตำมสญัญำจำ้งเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 เสรจ็สมบูรณ์แลว้หรอื มกีำรยกเลกิ
สญัญำจำ้งเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 ดงักล่ำว และเมื่อสญัญำสิน้สุดลง บรษิทัฯ และ ITD จะร่วมกนั
จดัท ำบญัชีสุดท้ำยของกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งจะแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกจิกำรร่วมค้ำ ทัง้ที่เกี่ยวกบับุคคลภำยนอก 
เจำ้หนี้ และระหว่ำงคู่สญัญำเอง 

นอกจำกนี้บรษิทัฯ และ ITD ไดต้กลงกนัเกีย่วกบัแนวทำงกำรแบ่งสนิทรพัยห์ลงัจำกกำรจดัท ำบญัชสีุดทำ้ยของ
กจิกำรร่วมคำ้ โดยส ำหรบัสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ใหก้จิกำรร่วมคำ้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ บรษิทัฯ จะไดร้บัคนื ณ วนั
สิน้สดุสญัญำ และส ำหรบัสนิทรพัยส์ว่นกลำง จะมกีำรประเมนิมลูค่ำสนิทรพัย ์ณ วนัสิน้สุดโครงกำรและแบ่งครึง่เท่ำกนั
ระหว่ำงบรษิทัฯ และ ITD 

6.1.3 สญัญาจ้างเหมาช่วงขดุ-ขนดินและถ่าน กบักิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิวส าหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำน โครงกำรเหมอืงแม่เมำะสญัญำ 7 กบักจิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ี
เอสควิ 2 ฉบบั โดยฉบบัที ่1 ลงนำมเมื่อวนัที ่26 มนีำคม 2555 และฉบบัที ่2 ลงนำมเมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 เพื่อ
รบัจำ้งเหมำช่วงในกำรด ำเนินกำรปฏบิตัิงำนขุด-ขนดนิและถ่ำนทีเ่หมอืงแม่เมำะเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมสญัญำ
จำ้งเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนส ำหรบัโครงกำร 7 ที่กจิกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิ ไดเ้ขำ้ท ำกบั กฟผ. โดยอตัรำค่ำจำ้งใน
กำรด ำเนินงำน (บำทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอืบำทต่อตนั) จะขึน้อยู่กบัควำมยำกในกำรขุดดนิหรอืถ่ำนหนิแต่ละประเภท 
และลกัษณะเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกำรขดุ-ขนดนิและถ่ำนหนิดงักล่ำว รำยละเอยีดของสญัญำมดีงันี้ 

1. สญัญำฉบบัที่ 1 มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2555 และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 โดยบรษิัทฯ มี
หน้ำทีจ่ะตอ้งด ำเนินงำนใหแ้ก่กจิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจ ำนวน 2 รำยกำร ไดแ้ก่ 
รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 16.064 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 2.178 ลำ้นตนั 

2. สญัญำฉบบัที ่2 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยบรษิทัฯ มี
หน้ำทีจ่ะตอ้งด ำเนินงำนใหแ้ก่กจิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจ ำนวน 3 รำยกำร ไดแ้ก่ 
รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 117.643 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 19.602 ลำ้นตนั 
รำยกำรที ่3 ขนดนิออกจำกบ่อเหมอืงปรมิำณประมำณ 3.134 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำจำ้งจำกสญัญำฉบบัที ่1 มลูค่ำรวมจ ำนวนประมำณ 568 ลำ้นบำท และจำกสญัญำฉบบัที ่

2 มูลค่ำรวมประมำณ 3,653 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ทัง้นี้ จ ำนวนค่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นเพียงจ ำนวน
โดยประมำณเท่ำนัน้ บรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำจำ้งทีแ่ทจ้รงิตำมปรมิำณงำนทีบ่รษิทัฯ ไดท้ ำเสรจ็จรงิซึง่อำจจะมำกหรอืน้อย
กว่ำจ ำนวนนี้กไ็ด ้ อกีทัง้ กจิกำรร่วมคำ้ไอทดีี-เอสควิมสีทิธใินกำรหกัเงนิค่ำจำ้งของบรษิทัฯ หำกกจิกำรร่วมคำ้ไอทดีี-
เอสควิจะตอ้งจ่ำยค่ำปรบัใหก้บั กฟผ. อนัเนื่องมำจำกสำเหตุซึง่ไดม้กีำรพสิจูน์แลว้ว่ำเกดิจำกควำมบกพร่องของบรษิทัฯ  

สญัญำฉบบันี้จะสิน้สดุลงเมื่อครบก ำหนดอำยุของสญัญำหรอืเมื่อมกีำรยกเลกิสญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำน 
กบั กฟผ. ส ำหรบัโครงกำร 7 ทัง้นี้ ในกรณีทีส่ญัญำฉบบันี้สิน้สุดเมื่อครบก ำหนดอำยุของสญัญำและปรำกฏว่ำบรษิทัฯ 
ท ำงำนไม่แลว้เสรจ็หรอืท ำงำนไม่ถูกต้องตำมก ำหนด บรษิทัฯ จะต้องช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่กจิกำรร่วมคำ้ไอทดีี-เอสควิใน
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อตัรำรอ้ยละ 0.10 ของงำนทีย่งัคงคำ้งอยู่นับแต่วนัทีส่ ิน้สุดสญัญำจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ ท ำงำนแลว้เสรจ็หรอืแกไ้ขงำนให้
สมบรูณ์ 

6.1.4 สญัญาเงินกู้ระหว่างกิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิว และธนาคารพาณิชย ์
วนัทีท่ ำสญัญำ:  27 ธนัวำคม 2553 
ผูกู้:้   กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบัใชใ้นโครงกำรแม่เมำะ สญัญำที ่7 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 1,800 ลำ้นบำท 
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ 3 เดอืนนบัจำกวนัท ำสญัญำ (27 ธนัวำคม 2553) 
อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 0.75 

กำรช ำระหนี้:  ช ำระคนืเงนิตน้จ ำนวน 81 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่
อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้ง

ช ำระคนืในแต่ละงวด 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละ

งวด 

1-9 รอ้ยละ 12.00 20,600,000 บำท 

10-45 รอ้ยละ 13.70 22,100,000 บำท 

46-69 รอ้ยละ 14.60 24,000,000 บำท 

70-80 รอ้ยละ 10.20 20,200,000 บำท 

81 ช ำระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด ช ำระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. กำรสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. สญัญำจ ำนองเครื่องจกัรหลกั 
3. สญัญำจ ำน ำเครื่องจกัร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ 
4. สญัญำค ้ำประกนั 
5. สญัญำโอนสทิธริบัเงนิภำยใตส้ญัญำจำ้งเหมำ 
6. สญัญำโอนกรรมสทิธิใ์นเครื่องจกัร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ แบบมเีงื่อนไข 
7. สญัญำโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝำก 
8. สญัญำโอนสทิธใินบญัชผีูกู้แ้บบมเีงื่อนไข 

เงื่อนไขส ำคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้้จะต้องด ำรงอตัรำส่วน DSCR ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 1.15:1 อย่ำงไรกด็ ีธนำคำรพำณิชย์ไดย้กเลกิ
เงื่อนไขขอ้น้ี ในวนัที ่25 มนีำคม 2558 

 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ ช ำระคนืเงนิกูใ้นสว่นนี้เสรจ็สิน้แลว้ 
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6.2 โครงการจ้างเหมา ขดุ-ขน ดินและถ่าน กบั บริษทั หงสาเพาเวอร ์จ ากดั 

บริษัทฯ มีสญัญำที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรให้บริกำรท ำเหมืองแร่ กบั  บริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกดั (“HPC”) 
จ ำนวน 2 ฉบบั ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

6.2.1 สญัญาจ้างเหมา ขดุ-ขน ดินและถ่าน กบั HPC 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำใหบ้รกิำรท ำเหมอืงแร่กบั HPC เมื่อวนัที ่23 มกรำคม 2557 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้ง
เหมำจำก HPC ในกำรด ำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรขุดคดัแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ที่บริเวณโรงไฟฟ้ำที่ใช้
พลงังำนควำมรอ้นจำกถ่ำนหนิหงสำ เมอืงหงสำ แขวงไชยบุร ีสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

ภำยใต้ขอ้ตกลงตำมสญัญำให้บรกิำรท ำเหมอืงแร่นี้  บรษิัทฯ มหีน้ำที่จะต้องด ำเนินงำนให้แก่ HPC ทัง้หมด
จ ำนวน 2 รำยกำร ไดแ้ก่ 

รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 207.0 ลำ้น ลบ.ม. แน่น และ 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 82.5 ลำ้นตนั                            

โดยบรษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งด ำเนินงำนใหม้ผีลงำนแลว้เสรจ็ตำมปรมิำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 
และงำนตำมรำยกำรที ่1 และรำยกำรที ่2 จะต้องแลว้เสรจ็ทัง้หมดภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2569 ทัง้นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ำยค่ำบรกิำรใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 11,743 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร  สญัญำฉบบันี้มี
ผลใชบ้งัคบัจนถงึเวลำทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตังิำนตำมรำยกำรที ่1 และรำยกำรที ่2 เสรจ็สมบรูณ์เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งจะบอกเลกิตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำหำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยไม่ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำทีก่ ำหนดไวแ้ละไม่แกไ้ข
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

6.2.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์
วนัทีท่ ำสญัญำ:  19 ธนัวำคม 2557 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบัใชใ้นโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 1,400 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืนมถุินำยน 2559 ซึง่ปัจจุบนัมกีำรเบกิใชค้รบทัง้จ ำนวน 
อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวำคม 2560 ปรบัลดจำกเดมิ MLR –  

รอ้ยละ1)  
กำรช ำระหนี้:  ช ำระทุกเดอืนในอตัรำดงัตำรำงดำ้นล่ำง 
 

 อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละงวด 

มกรำคม 2560 – ธนัวำคม 2564 รอ้ยละ 23.50 

มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 40.00 

หลกัประกนั: 

1. จ ำน ำสทิธกิำรรบัฝำกเงนิ 
2. จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 
3. จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง 
4. โอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 
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เงื่อนไขส ำคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่น DSCR ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุน ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 2:1 

 

ทัง้นี้  ธนำคำรได้ยินยอมผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนอตัรำส่วนทำงกำรเงนิส ำหรบังบกำรเงินปี 2561 โดย
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิขำ้งตน้ จะเริม่ค ำนวณในปี 2562 

 
นอกเหนือจำกวงเงนิดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ บรษิัทฯ ยงัมีวงเงนิส ำหรบัป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ตลอดจนวงเงนิขนำดเลก็อื่นๆ อำท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัิงำนตำม
สญัญำ (Performance Bond) และหนงัสอืค ้ำประกนัเงนิรบัล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็นตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร
ดงักล่ำว  

 
6.3 โครงการรบัจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 8) 

6.3.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดิน กบั กฟผ. ส าหรบัโครงการ 8 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำใหบ้รกิำรขดุ-ขนดนิและถ่ำนทีเ่หมอืงแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง กบั กฟผ. 
เมื่อวนัที ่26 สงิหำคม 2558 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งเหมำจำก กฟผ. ในกำรด ำเนินงำนขุดและขนดนิ รวมถงึกำรคดั
แยกและขนถ่ำนลกิไนตท์ีบ่รเิวณเหมอืงแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง เป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี 

ภำยใต้ข้อตกลงตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนส ำหรับโครงกำร 8 นี้   บริษัทฯ มีหน้ำที่จะต้อง
ด ำเนินงำนใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจ ำนวน 2 รำยกำร ไดแ้ก่ 

รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 375 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 31 ลำ้นตนั  

โดยบรษิัทฯ มหีน้ำที่ต้องด ำเนินงำนให้มผีลงำนแลว้เสรจ็ตำมปรมิำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2568  ทัง้นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ำยค่ำจำ้งใหแ้ก่บรษิทัฯ
รวมเป็นเงนิจ ำนวนประมำณ 22,871 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำรดงักล่ำว 
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6.3.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่ ำสญัญำ:  16 ธนัวำคม 2558 และ  5 กรกฏำคม 2561 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบัใชใ้นโครงกำรแม่เมำะ สญัญำที ่8 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 5,220 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืนธนัวำคม 2562 ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีำรเบกิใช ้
อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวำคม 2560 ปรบัลดจำกเดมิ  MLR –  

รอ้ยละ1)  
กำรช ำระหนี้:  ช ำระทัง้หมด 84 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่ อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละงวด 

1-12 (ปี 2561) รอ้ยละ 22 

13-48  รอ้ยละ 30 

48-60 รอ้ยละ 20 

61-83 รอ้ยละ 30 

84 (ปี 2567) ช ำระเงนิตน้ของวงเงนิกูร้ะยะยำวสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. จ ำนองเครื่องจกัรของโครงกำรทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ 
2. โอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำน ค่ำตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใดๆทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกโครงกำร 8  
3. จดัท ำสญัญำประกนัภยัเครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้สยีเบืย้ประกนัภยั และก ำหนดใหผู้ใ้หกู้้

เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ 
 

เงื่อนไขส ำคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่น DSCR ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุน ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 2:1 

ทัง้นี้  ธนำคำรได้ยนิยอมผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนอตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อ EBITDA และ 
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุนส ำหรบังบกำรเงนิปี 2561  

นอกเหนือจำกวงเงนิดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิรวม 4,000 ลำ้นบำทเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำก
อตัรำแลกเปลีย่น ตลอดจนวงเงนิขนำดเลก็อื่นๆ อำท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนงัสอืค ้ำประกนักำร
ปฏบิตัิงำนตำมสญัญำ (Performance Bond) และหนังสอืค ้ำประกนัเงนิรบัล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็นต้น ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงกำรดงักล่ำว 
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6.4 สญัญาอ่ืนๆ 

6.4.1 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่ ำสญัญำ:  24 ตุลำคม 2560 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 250 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2560 ซึง่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรเบกิครบทัง้จ ำนวน 
อตัรำดอกเบีย้:  MLR –รอ้ยละ 1.00  

 

6.4.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่ ำสญัญำ:  19 ตุลำคม 2560 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 200 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยใน 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัที ่27 กนัยำยน 2560 ซึง่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรเบกิครบ

ทัง้จ ำนวน 
อตัรำดอกเบีย้:  MLR - รอ้ยละ 2.25  

 

6.4.3 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์  

วนัทีท่ ำสญัญำ:  8 มกรำคม 2561 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 300 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืน มนีำคม 2561 ซึง่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรเบกิครบทัง้จ ำนวน 
อตัรำดอกเบีย้:  MLR - รอ้ยละ 1.5  
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

(1) จ ำนวนทุนทีจ่ดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ 
ชื่อภำษำไทย 
ชื่อภำษำองักฤษ 
ชื่อย่อ 
ทุนจดทะเบยีน 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 
จ ำนวนหุน้ 
รำคำพำร ์

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. 
SQ 
1,150,000,000 บำท 
1,138,514,900 บำท 
1,150,000,000 หุน้ 
1.00 บำท  

(2) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ 
ชื่อภำษำไทย 
 
ชื่อภำษำองักฤษ   
 
 
 
ชื่อย่อ  
จ ำนวนหุน้ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีก่นัไว ้
อตัรำสว่นกำรใชส้ทิธ ิ  
รำคำทีใ่ชส้ทิธ ิ
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 
วนัหมดอำย ุ

  
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) ทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัฯ  
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 บำท 
12 ตุลำคม 2559 
11 ตุลำคม 2564 

  
7.2 ผูถ้ือหุ้น 
7.2.1 รำยชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่15 มกรำคม 2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครวัศิริสรรพแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 302,417,325 26.56% 

      บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั1 228,750,000 20.09% 

      นำงอภญิญำ ศริสิรรพ ์ 23,200,000 2.04% 

  นำยสุจนิต์ ศริสิรรพ ์ 17,000,000 1.49% 

  นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ 9,461,150 0.83% 

  นำงเพญ็ประภำ ศริสิรรพ ์ 5,047,600 0.44% 

  นำยกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ 4,486,000 0.39% 

  นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ 4,101,025 0.36% 

  นำยภวตั ศริสิรรพ ์ 3,214,300 0.28% 
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ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

  นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ 2,297,150 0.20% 

  นำงเบญจวรรณ ศริสิรรพ ์ 2,000,000 0.18% 

  นำงอำรยีำ ศริสิรรพ ์ 1,600,000 0.14% 

  นำงสำวศจ ีศริสิรรพ ์ 1,000,100 0.09% 

  นำงสำวสำธดิำ ศริสิรรพ ์ 260,000 0.02% 

2 ครอบครวัอารีกลุและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 82,601,500 7.26% 

  บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ำกดั 82,550,000 7.25% 

  นำยวทิยำ อำรกีุล 51,500 0.00% 

3 ม.ร.ว.ปรดียิำธร เทวกุล 70,000,000 6.15% 

4 นำยภำคย ์ศรสีตัยำกุล 25,100,000 2.20% 

5 นำงวชัณ ีสงิหวงัชำ 21,100,000 1.85% 

6 นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร 15,701,000 1.38% 

7 นำยเหลอืพร ปณุณกนัต ์ 14,071,600 1.24% 

8 นำยฉลอง ชำล ี 12,327,900 1.08% 

9 นำยธนรตัน์ รกัอรยิะพงศ ์ 10,050,000 0.88% 

10 นำยสุรพนัธ ์ตตยิมณกีุล 9,586,300 0.84% 

11 นำยทรงยศ เอื้อวฒันำ 8,630,000 0.76% 

12 นำยจกัรกฤช จำรุจนิดำ 8,485,700 0.75% 

13 นำยอนุรกัษ์ บุญแสวง 8,430,000 0.74% 

14 นำยประเสรฐิ เสวกีุล 8,139,300 0.71% 

15 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 7,757,471 0.68% 

16 ประชำชนทัว่ไป รวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนอื่นของบรษิทัฯ2 534,116,804 46.91% 

  รวม 1,138,514,900 100.00% 

  
หมำยเหตุ :   1 บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ของครอบครวัศริสิรรพ ์โดยใน

ปัจจุบนั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ อยู่เพยีงบรษิทัเดยีว และจะไมไ่ปถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีม่ลีกัษณะธรุกจิเหมอืนกบับรษิทัฯ และมผีูถ้อื
หุน้เป็นบุคคลในครอบครวัศริสิรรพ ์ตำมรำยละเอยีดดงันี้  

 
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยภวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

 
2 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ (“ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ”) ใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัฯ จ ำนวน 20,000,000 หน่วย 
เพือ่เป็นขวญัและก ำลงัใจ สรำ้งแรงจงูใจ และรกัษำบุคลำกร อนัจะส่งผลดต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในอนำคต โดยมรีำคำ
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เสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ  บรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ทีร่ำคำหุน้ละ 
1.00 บำท เท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไว ้ เวน้แต่กรณมีกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธแิละรำคำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ก ำหนด
สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 

   
7.2.2 สรุปกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธ ิ

ในวนัที ่30 มถุินำยน 2561 และวนัที ่30 ธนัวำคม 2561 มกีรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัไดใ้ชส้ทิธแิปลงเป็นหุน้
สำมญัทัง้รวมทัง้สิน้ 3,644,750 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ1 
บำท รวมเป็นหุน้สำมญัทัง้สิน้ 3,644,750 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,644,750 บำท ซึง่ผลกำรใชส้ทิธสิรุปไดด้งันี้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ(หน่วย) 

สรปุผลการใช้สิทธิ
ประจ าปี 2561 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

คงเหลือ(หน่วย) 

นำยสมบรูณ์ มณนีำวำ
  

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ (ออกตำมวำระในปี 2561) 

100,000 100,000 - 

นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

50,500 50,500 - 

นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

118,450 118,450 - 

นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

100,950 100,950 - 

นำยภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply Chain 

54,400 54,400 - 

นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

61,050 - 61,050 

นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

56,600 56,600 - 

นำยชำล ีรกัษ์สุธ ี กรรมกำร 75,000 75,000 - 
นำยกติตริฐั ทวลีำภ กรรมกำร 75,000 75,000 - 
นำยศริชิยั โตวริยิะเวช  กรรมกำรอสิระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
75,000 75,000 - 

นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

75,000 75,000 - 

นำยมงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

75,000 75,000 - 

นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแมเ่มำะ 160,200 160,200 - 
นำยวฑิรูย ์ชนิวณชิยั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 615,550 65,550 550,000 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนอืน่ๆ 
ของบรษิทัฯ * 
(ผูบ้รหิารทีไ่ม่เขา้ขา่ยนิยาม
ผูบ้รหิารของส านกังาน ก.ล.ต.) 

- 13,597,350 2,563,100 10,874,050 

รวม  15,129,850  3,644,750 11,485,100 
 *ไดม้กีำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนทีเ่หลอืจ ำนวน 2,000,000 หน่วย บรษิทัฯ เพือ่จะจดัสรรใหแ้กผู่ท้ ีจ่ะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯในปี 2561 
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 ทัง้นี้บรษิทัไดด้ ำเนินกำรแจง้เพิม่ทุนช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่2 มกรำคม 2562  ซึง่ท ำใหทุ้นช ำระแลว้
ของบรษิทัเปลีย่นไปดงันี้ 
 

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว(เดิม) เพ่ิมทุนช าระแล้ว ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว(ใหม่) 

1,150,000,000 1,134,870,150 3,644,750 1,138,514,900 
 โดยตลำดหลกัทรพัยไ์ดร้บัหุน้เพิม่ทุนเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่10 มกรำคม 2562 
 
7.2.3 สญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ 
  – ไม่ม ี–  
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสุทธจิำกงบเฉพำะกจิกำร
ภำยหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท ฯ 
อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัอำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำรไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มี
ก ำไรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ได ้และใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในครำวถดัไป 

 
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 

ในกำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยนัน้จะอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรพจิำรณำอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัและที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั โดยบรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 
ของก ำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบั
ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัเหน็สมควร 

หน่วย: บำท 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
8.1     โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร ตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนดงันี้  

 

แผนผงัโครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั 

 

                                        

                
( Board of Director )

                
( Executive Committee )

                       
( Chief  Executive Officer )
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( Audit Committee )

                    
(Risk Management Committee)
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( Advisor)
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(Project Manager - MM)

                    
(Project Manager-HS)

               
  Company Secretary)

                   
( Administration Dept.)

                        
           

 Engineering,Inno.,R&D 
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( Project Director-MM)

                       
( Mechanical  Maintenance Dept.)

            
( Engineering Dept. )

                   
( Electrical  Maintenance Dept.)

                    
( Mine  Operation Dept.)
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(Operaton Dept.)

                       

Compliance
(Administraion &Compliance 

Dept.

            
( Engineering Dept. )

               
( Executive  Office ) 

                    
( Conveyor Operation Dept.)

                           
( Chief Operation Officer )

                              
( Chief Financial Officer )

                        Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

                   
 Finance & Accounting Dept. 

            
(Information Technology Dept.)

                    
( Project Coordinator )

                            
( Project Director-MYM)

                                
(Project Manager-HTM)

                          
          

( Processing Dept.)

                            
       CLMV

 CLMV Project Analysis Dept. 

                    
( Mining Dept.) 

                                  
                            

                                  
CLMV

(CLMV Procruement and Inventory Dept.) 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 11 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร 

2. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

3. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

8. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ กรรมกำรอสิระ 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

10. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี กรรมกำร 

11. นำยประภำส วชิำกลู กรรมกำรอสิระ 

โดยม ีนำยสรุพล อน้สวุรรณ เป็นเลขำนุกำรบรษิทั  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบรษิัทฯ คอื นำยศำศวตั ศริสิรรพ์ นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร นำยวทิวสั  
ศริสิรรพ ์นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์นำยชำล ีรกัษ์สธุ ีสองในหำ้คนน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ  

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมกำรบรษิัทให้มีจ ำนวนตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด แต่ต้องมจี ำนวนอย่ำงน้อย  5 คนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่ำ 3 คน 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น “ประธำนกรรมกำรบรษิทั” และในกรณีทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัเหน็สมควร อำจพจิำรณำเลอืกกรรมกำรอกีคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็น “รองประธำนกรรมกำรบรษิทั” กไ็ด ้
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วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมกำรบรษิัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท เพื่อน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
เลอืกตัง้ต่อไป 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัท แต่ในกรณีที่เป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรทีว่่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเลอืกบุคคลซึง่เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมกำรบรหิำร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้ทัง้นี้ บุคคลซึง่เขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวให้
อยู่ในต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน  

3. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งใน
สำม โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัเลอืกให้กลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได้ ทัง้นี้ กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ใน
ต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิทัอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) เสยีชวีติ 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท หรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชน

จ ำกดัและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจ
ใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์

(ง) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

 
กรรมกำรบรษิทัคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่รีำยชื่อดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ นำยศริชิยั โตวริยิะเวช มปีระวตักิำรท ำงำนในสำยงำนกำรเงนิและ
กำรลงทุนมำโดยตลอด และปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทุนและบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 
จดทะเบยีนแห่งหนึ่ง นำงกิง่เทียน บำงอ้อ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งที่ปรกึษำของบรษิัทจ ำกดัแห่งหนึ่ง และ ดร.มงคล  
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เหล่ำวรพงศ ์ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นอำจำรยพ์เิศษสำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์และเป็นกรรมกำรอสิระของ
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นอกี 3 แห่ง และม ีนำงสำววกิำว ีกลิน่แกว้ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกำศ
ก ำหนด 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของ
งบกำรเงนิได ้

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืไม่อำจด ำรงต ำแหน่งจนครบก ำหนดวำระ ซึง่ส่งผล
ให้มจี ำนวนกรรมกำรตรวจสอบต ่ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตัง้กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดอืนนับจำกวนัทีจ่ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน 
เพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายช่ือ ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล* ประธำนกรรมกำร - - 5/5 - 

2. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 6/7 4/4 

3. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 6/7 4/4 

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 7/7 4/4 

5. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมกำร 7/8 - 7/7 - 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 8/8 - 7/7 - 

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 8/8 - 7/7 - 

8. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี กรรมกำร 8/8 - 6/7 - 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 8/8 - 7/7 - 

10. นำยประภำส วชิำกลู กรรมกำรอสิระ - - 5/5 - 

11. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ กรรมกำรอสิระ - - 5/5 - 

หมำยเหตุ กรรมกำรท่ำนที ่2, 3 และ 4 ไดห้มดวำระลงจงึตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี 2561 แต่กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตัเิลอืกตัง้

กรรมกำรทีต่อ้งออกจำกวำระทัง้ 3 รำยกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีครัง้  

*นำยสมบรูณ์ มณีนำวำ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ ไดห้มดวำระลงจงึต้องออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2561  แต่เนื่องจำกมเีหตุผลในเรื่องสุขภำพ จงึไม่ประสงคจ์ะ

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรซึง่ไม่รวมกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีเหน็สมควรเสนอที่

ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ ม.ร.ว.ปรดียิำธร เทวกุล เน่ืองจำกเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และ

มคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั 

อน่ึง นำยสมบรูณ์ มณีนำวำ ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมกรรมกำร 7/8 ครัง้ ในปี 2560 และ 2/2 ครัง้ในปี 2561 

8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยบุคคลจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยกวติม ์ ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยจตุรพร  บุนยสถติย ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยวทิวสั  ศริสิรรพ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำยพงษธ์รรศ พริยิธนำรุจน์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5. นำยสรุพล อน้สวุรรณ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

6. นำงสำววนัด ีแซ่เอีย้ว กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตแิต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 9 ท่ำน โดย วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมกำรทีม่รีำยชื่อ ดงันี้ 

โดยม ีนำยสรุพล อน้สวุรรณ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

8.1.4 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำยชื่อผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 8 ท่ำน มดีงันี้ 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยนพพนัธ ์เมอืงโคตร ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

3. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ กรรมกำรบรหิำร 

8. นำยจตุรพร บุนยสถติย ์ กรรมกำรบรหิำร 

9. นำยสรนิทร ์วรรณะล ี กรรมกำรบรหิำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

2. นำยภวตั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply Chain 

3. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

4. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

5. นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ 

6. นำยวฑิรูย ์ชนิวณิชยั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 

7. นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

8. ดร.รุจ  บณัฑุวงศ ์                ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยพฒันำธรุกจิและทีป่รกึษำอำวุโสทำงวชิำกำร 

 

8.1.5 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำยสุรพล อน้สุวรรณ
เป็นเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่นนำมบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทั และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พรบ.หลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ในนำมของ
บรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมกำร 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรในนำมของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร 

3. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมสี่วนได้
เสยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ในนำมของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำร 

4. ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ต้องกำรทรำบและตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกต้องสม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด และ/
หรอืกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

5. จดักำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมระเบยีบ
และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนดงักล่ำว 
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ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรด ำเนินกำรอื่นใดใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ตำมทีค่ณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

8.2 การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัวิงเงนิส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้นี้คณะกรรมกำร

บรษิทัเป็นผู้มอบหมำยอ ำนำจในกำรอนุมตัิให้กรรมกำรผู้ไดร้บัมอบหมำย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยรำยกำรอนุมตัหิลกัของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

การอนุมติั คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร 

งบประมาณลงทุน การให้กู้ และ

กู้ยืม 

   

อนุมตังิบประมำณรำยจ่ำยลงทุน

เพิม่เตมิระหว่ำงปี/ โอนยำ้ยรำยกำร

ระหว่ำงปี 

> 100 ลำ้นบำท/ปี < 100 ลำ้นบำท/ปี < 50 ลำ้นบำท/ปี 

กำรลงทุน/กำรกูย้มื > 100 ลำ้นบำท/ปี < 100 ลำ้นบำท/ปี < 50 ลำ้นบำท/ปี 

บญัชีและการเงิน 

กำรอนุมตัเิงนิเบกิทดรอง 

   
< 1 ลำ้นบำท/ปี 

กำรปรบัปรุง/ตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ

และสนิคำ้คงคลงั 

> 10 ลำ้นบำท/ปี < 10 ลำ้นบำท/ปี < 5 ลำ้นบำท/ปี 

กำรขำยทรพัยส์นิ > 50 ลำ้นบำท/ปี < 50 ลำ้นบำท/ปี < 10 ลำ้นบำท/ปี 

จดัซ้ือ จดัหา และจดัจ้าง 

พจิำรณำอนุมตัจิดัซือ้/จดัจำ้ง 

 
> 100 ลำ้นบำท/ปี 

 
< 100 ลำ้นบำท/ปี 

 
< 50 ลำ้นบำท/ปี 

งานประชาสมัพนัธ ์

กำรอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยในกำรจดักจิกรรม

ประชำสมัพนัธ ์กำรจดัสมัมนำ จดั

กจิกรรมสนัทนำกำร และจดัชมุชน

สมัพนัธ ์

 

> 5 ลำ้นบำท/ปี 

 
< 5 ลำ้นบำท/ปี 

 
< 1 ลำ้นบำท/ปี 

องคก์รและการบริหาร 

กำรว่ำจำ้งทีป่รกึษำ/ บรษิทัทีป่รกึษำ 

 
> 10 ลำ้นบำท/ครัง้ 

 
< 10 ลำ้นบำท/ครัง้ 

 
< 5 ลำ้นบำท/ครัง้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรอนุมตังิบประมำณประจ ำปีทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแต่ละปี 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561  ไดม้มีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ ประจ ำปี 
2561 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1.  ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
1.1)  ค่ำตอบแทนรำยเดอืน ใหจ้่ำยทุกเดอืน 

 - ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 40,000 บำท 
 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บำท 
 - กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร เดอืนละ         15,000 บำท 
 - กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร เดอืนละ          - บำท 

 1.2) ค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบีย้ประชุม ใหจ้่ำยเป็นรำยครัง้เฉพำะเมื่อมำเขำ้ประชุม 
 - กรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร  ครัง้ละ   15,000 บำท 
 - กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ครัง้ละ  8,000 บำท 
2.  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ  

2.1)  ค่ำตอบแทนรำยเดอืน ใหจ้่ำยทุกเดอืน 
 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บำท 
 - กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น เดอืนละ         15,000 บำท 

 2.2) ค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบีย้ประชุม ใหจ้่ำยเป็นรำยครัง้เฉพำะเมื่อมำเขำ้ประชุม 
   - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บำท 

   - กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น ครัง้ละ  10,000 บำท 
 
ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนใหแ้กก่รรมกำรของบรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 

รายช่ือ 
  

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน เบี้ยประชุม 
1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล - - 340,000 75,000 

2. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช 300,000 160,000 300,000 90,000 

3. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ 180,000 160,000 180,000 90,000 

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ 180,000 160,000 180,000 105,000 

5. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร/1 - - - - 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ์/1 - - - - 

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ์/1 - - - - 

8. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี 180,000 120,000 180,000 90,000 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ์/1 - - - - 
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รายช่ือ 
  

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน เบี้ยประชุม 
10. นำยประภำส วชิำกลู - - 142,500 75,000 

11. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ - - 142,500 75,000 

หมำยเหตุ:        1/ นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์กรรมกำร

ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทั ไดม้หีนงัสอืถงึบรษิทัฯ เพื่อสละสทิธกิำรไดร้บัค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมตัง้แต่

เดอืนเมษำยน 2558 ถงึสิน้ปี 2561 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี บรษิัทฯ มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัต่อกรรมกำรและ
พนักงำนของบรษิัทฯ เช่น ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรกัษำบุคลำกร อนัจะ
สง่ผลดต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในอนำคต  

8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้รหิำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดอืนและเบีย้ประชุมในฐำนะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ใช่กรรมกำร) ส ำหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2560 ปี 2561 

จ ำนวน (คน) 8 8 

ค่ำตอบแทนรวมค่ำตอบแทนอื่น (ลำ้นบำท) 21.04 19.17 

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี (ลำ้นบำท) 0.33 0.31 

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 21.37 19.48 
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8.4 บุคลากร 
8.4.1 จ านวนบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกรของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิำรจ ำนวน 8 คน) แบ่งตำมรำยบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

และวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม  2560 31 ธนัวาคม  2561 

ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 6 10 

ฝ่ำยวศิวกรรม 14 19 

ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ-เครื่องกล) 373 390 

ฝ่ำยปฏบิตักิำรเหมอืง 611 668 

ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำยพำน 179 203 

ฝ่ำยควำมปลอดภยัวชิำชพี 5 4 

ฝ่ำย Supply Chain (จดัหำพสัดุ / บรหิำรคลงัพสัดุ) 61 65 

ฝ่ำยสำรสนเทศ 6 6 

ฝ่ำยบญัช-ีกำรเงนิ 24 23 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1 2 

ฝ่ำยบรหิำรค่ำจำ้ง 2 2 

ฝ่ำยบรหิำรงบประมำณและจดัหำเงนิทุน 6 6 

ฝ่ำยพฒันำองคก์รและบุคลำกร 5 5 

ฝ่ำยบรหิำรธุรกำร 66 73 

ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 4 10 

ฝ่ำยวเิครำะหแ์ละประสำนขอ้มลู CLMV 1 - 

ฝ่ำยประสำนงำนและกลยุทธ ์ - 2 

รวม 1,364 1,488 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร)   

ในปี 2560 และปี 2561 สิน้สุด 31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน จ ำนวน 281.39 
ล้ำนบำท และ 337.45 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบ
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี และสวสัดกิำรอื่นๆ  

- ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิส ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ และพนกังำนตำมสญัญำ
จำ้ง ซึง่ประกอบไปดว้ยเงนิเดอืน โบนัส ค่ำแรง และสวสัดกิำรอื่นๆ มจี ำนวน 335.45 ลำ้นบำท ในปี 2561
อน่ึง กำรปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ ำปีของพนกังำน แต่ละคนขึน้อยู่กบักำรประเมนิผลกำรท ำำงำนประจ ำปีของ
พนกังำน ตลอดจนใหอ้ยู่ในจ ำนวนทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลำด  
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- ค่าตอบแทนอ่ืน บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสงัคมให้กับพนักงำน และยังให ้
ผลประโยชน์ตอบแทนในกำรเกษยีณอำยุแก่พนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ในกำรนี้บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึ
ค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงนิจ ำนวน 11.6 ล้ำนบำท ในปี 2560 และ จ ำนวน 15.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงำน ได้แก่ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภำพ ประกนัอุบัติเหตุ ค่ำ
รกัษำพยำบำล ค่ำเบีย้เลีย้งเดนิทำง  
 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ รบัรู้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิ้น 
จ ำนวน 2.39 ลำ้นบำทในปี 2560 และจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำทในปี 2561 

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไม่ม ี– 

8.4.4 การพฒันาองคก์รและบุคลากร 
บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรงำนด้ำนบุคลำกรของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ โดยบรษิัทฯ ยงัให้

ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ ถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน รบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจำก

พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมและเสมอภำคกนั บรษิัทฯ มแีผนเพิม่ขดีควำมสำมำรถและศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

เพื่อกำรเจรญิเตบิโต ผูบ้รหิำรระดบัสงูจงึมสีว่นทีจ่ะผลกัดนัใหบุ้คลำกรเกดิกำรพฒันำเรยีนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

และกำรท ำงำนเป็นทมี เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ อกีทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิควำมเป็นหนึ่งเดยีวเพื่อให้

บรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั  

 ในรอบปี 2561  บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินทำงดำ้นพฒันำองคก์รและบุคคลำกรทีส่อดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของ

บรษิัทฯ ซึ่งได้แก่กำรผสมผสำนระหว่ำงควำมมปีระสทิธภิำพและเพยีงพอของเครื่องจกัรและก ำลงัคน  โดยกำรสร้ำง

ก ำลงัคนเพื่อรองรบังำนทีม่อียู่ในปัจจุบนั และกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัในอนำคต โดยมกีำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 1. จดัท ำกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และวำงแนวทำงกำรพฒันำองค์กร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกลยุทธ์

ดงักล่ำว ซีง่จะไดเ้ริม่ด ำเนินกำรใหเ้ป็นรปูธรรมในปี 2561 เป็นตน้ไป 

 2. พฒันำบุคคลำกรดว้ยกำรอบรมใหค้วำมรูต้ำมแผนพฒันำบุคคลำกร และ แผนสบืทอดต ำแหน่งคน  

 3. เสรมิสรำ้งต ำแหน่งงำนส ำคญัเพื่อกำรท ำงำนทีย่ ัง่ยนืของบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นทมีงำนดำ้นตรวจสอบภำยใน 

ด้ำนวศิวกรรม ด้ำนพฒันำธุรกจิ และที่ส ำคญับรษิัทฯ มกีำรรบัพนักงำนทัง้ระดบัผู้บรหิำรและปฏบิตัิกำรเพื่อเตรยีม

ควำม พรอ้มกำรด ำเนินโครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรอื่นๆอย่ำงเตม็ระบบ 

 4. จดักจิกรรมสรำ้งควำมสำมคัคขีองพนักงำนระหว่ำงโครงกำรแม่เมำะ โครงกำรหงสำ โครงกำรเหมอืงดบีุก 

และส ำนกังำนใหญ่ เพื่อสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีส่่งเสรมิกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรสื่อสำรขอ้มูลภำยใน

เพื่อลดก ำแพงกัน้ระหว่ำงโครงกำร และระหว่ำงผูบ้รหิำรกบัพนกังำน เช่น กำรจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ มำรำธอนประจ ำปี 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

ในกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่

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

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ซึง่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำร

ด ำเนินงำน และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ต่อ

บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ 8 ขอ้หลกั ดงันี้ 

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 
 

1.1  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและบรหิำรงำนภำยใตจ้รยิธรรมทำงธุรกจิ มองทุกฝ่ำยทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั 
บรษิทัฯ คณะกรรมกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงตรงไปตรงมำ และเคำรพสทิธิ ์ทัง้ของผูหุ้น้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่ำง ๆ รวมไป
ถึงพนักงำน และตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ มีกำรบรหิำรจดักำรที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถงึ 

(1)  กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรประกอบธุรกจิ โดยค ำนึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(2)  กำรจดัใหม้นีโยบำยส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ทีแ่สดงถงึหลกักำรและแนวทำงในกำร 
ด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อำท ิ นโยบำยบรรษทัภบิำล และจรรยำบรรณธุรกจิ เป็นต้น ตลอดจนกำรจดัสรร
ทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

(3)  กำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรสือ่สำรเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนเขำ้ใจ มกีลไกเพยีงพอ 
ทีเ่อือ้ใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิตำมนโยบำยขำ้งตน้ ตดิตำมผลกำรปฏบิตั ิและทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัเิป็นประจ ำ 
 

1.2  ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลบรษิทัฯ จนน ำไปสูผ่ล  
(governance outcome) ซึง่ไดค้รอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1)  สำมำรถแขง่ขนัและมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว 
(2)  ก ำกบัดแูลเพื่อใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อื

หุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมรวมถงึกำรหำแนวทำงเพื่อพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
 

1.3  คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่แูลใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั  
(duty of care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อบรษิทัฯ (duty of loyalty) และดูแลใหก้ำรด ำนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติ กรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้ง 

(1)  กระท ำกำรโดยสจุรติ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 
(2)  กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม 
(3)  ไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 
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1.4  คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถงึขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรด ีและก ำหนด 
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยบรหิำรอย่ำงชดัเจน  ตลอดจน
ตดิตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยบรหิำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดย 

(1)  คณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำกฎบตัรหรอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำร (board  
charter) ทีร่ะบุหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใชอ้ำ้งองิในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของกรรมกำรทุกคน และ
มกีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ได้ทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงขององคก์ร 

(2)  คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรบรษิทัฯ ใหแ้ก่ฝ่ำยบรหิำรผ่ำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำร ซึง่ไดม้กีำรบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยกำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิดเ้ป็นกำรปลดเปลือ้งหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยงัมหีน้ำทีต่ดิตำมดแูลฝ่ำยบรหิำรใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 

หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื  Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation 
 

2.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มวีตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยหลกั (objectives) ทีช่ดัเจนเหมำะสม  
สำมำรถใชเ้ป็นแนวคดิในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสำรใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ขบัเคลื่อนไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั ซึง่ไดก้ ำหนดและสือ่สำรเป็นวสิยัทศัน์ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และใหผู้บ้รหิำรน ำไปถ่ำยทอดให้
พนักงำนทรำบอย่ำงทัว่ถึง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่ำนิยมที่สะท้อนถึง
คุณลกัษณะของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี เช่น ควำมรบัผดิชอบในผลกำรกระท ำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม 
(integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and environmental 
responsibilities) เป็นตน้ 
 

2.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำน 
กลำงและ/หรอืประจ ำปีของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ และไดม้กีำรน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยัโดย 

(1)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหม้กีำรจดัท ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้ม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละ
ไดใ้หม้กีำรจดัท ำหรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 

(2)  ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้กีำรวเิครำะห ์
สภำพแวดลอ้มและปัจจยัควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสำย (value chain) 
รวมทัง้ปัจจยัต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดย 

(2.1)  ระบุวธิกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมสีว่นร่วมหรอืช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงผูม้สีว่นไดเ้สยี 
กบับรษิทัฯ ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืควำมตอ้งกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละ
กลุ่มไดอ้ย่ำงถูกตอ้งใกลเ้คยีงมำกทีส่ดุ 

(2.2)  ระบุผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคลกลุ่ม 
บุคคล หน่วยงำนองคก์ร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
ก ำกบัดแูล เป็นตน้ 

(2.3)  ระบุประเดน็และควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อน ำไปวเิครำะหแ์ละจดัระดบัประเดน็ 
ดงักล่ำวตำมควำมส ำคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัฯ เพื่อเลอืกเรื่องส ำคญัทีจ่ะเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกบัผู้
มสีว่นไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 
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(3)  ในกำรก ำหนดกลยุทธ ์คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้กีำรสง่เสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมและน ำ 
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิและศกัยภำพของ 
บรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ป็นเป้ำหมำยทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ นอกจำกนี้ยงัไดส้ือ่สำรถงึควำมเสีย่งของกำรตัง้เป้ำหมำยทีอ่ำจ
น ำไปสูก่ำรประพฤตทิีผ่ดิกฎหมำย หรอืขำดจรยิธรรม (unethical conduct) 

(5)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนใหท้ัว่ทัง้บรษิทัฯ  
โดยใหผู้บ้รหิำรถ่ำยทอดใหพ้นกังำนผ่ำนเวทกีำรสมัมนำ ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมส่งเสรมิควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูบ้รหิำร
และพนกังำน 

(6)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและตดิตำมกำร 
ด ำเนินกำรตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยอำจจดัใหม้ผีูห้น้ำทีร่บัผดิชอบดแูลและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล Strengthen Board Effectiveness 
 

3.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำดองคป์ระกอบ สดัสว่น 
กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำบรษิทัฯ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัทีก่ ำหนดไว ้

(1)  โครงสรำ้งคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีส่ำมำรถเอือ้ 

ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมบีทบำท 
ส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้  

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 11 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 3 
ท่ำน และกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมกีรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระ 5 ท่ำน ซึง่คดิเป็น
จ ำนวน 1 ใน 2 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทั อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกนิ 3 ปีตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี้กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได้ แต่ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหร้บัทรำบดว้ย 

คณะกรรมกำรไดเ้ปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มคีวำมหลำกหลำย 
และขอ้มูลกรรมกำร อำท ิ อำยุ เพศ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถอืหุน้ จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรำยงำนประจ ำปี 

(2)  คณะกรรมกำรชุดย่อย  

(2.1)  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที ่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และ
ค ำสัง่ใด ๆ และเพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพจิำรณำนรำยละเอยีดอย่ำงรอบคอบ 

(2.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำ 
หน้ำทีช่่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยในรวมทัง้กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื 
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(2.3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจ ำนวนอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ 
ครอบคลุมทัง้องคก์ร ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ  ธุรกจิของ
บรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม 
 

3.2  คณะกรรมกำรไดเ้ลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร เพื่อดแูลและท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำน 
ของคณะกรรมกำรเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมอีสิระ 
 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมหีน้ำที่ควำมรบัผิดชอบต่ำงกนั  คณะกรรมกำรได้
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี ำนำจ
โดยไม่จ ำกดั จงึไดแ้ยกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

(1)  ประธำนกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย 

ควรครอบคลุมในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  ก ำกบัตดิตำมและดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงม ี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
(1.2)  ดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมสีว่นร่วมในกำรสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ ี

จรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
(1.3)  ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และม ี

มำตรกำรทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1.4)  จดัสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยบรหิำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีค่ณะกรรมกำรจะอภปิรำย 

ประเด็นส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั ร่วมกบักำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

(1.5) กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรทีไ่ม่ 
เป็นผูบ้รหิำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
 

3.3  ก ำหนดกำรสรรหำและกำรคดัเลอืกกรรมกำรใหม้กีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจน รวมถงึมนีโยบำย 
ก ำหนดว่ำบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และมคีวำมรู้
ควำมสำมำรถรวมถงึประสบกำรณ์ท ำงำนทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

3.4  คณะกรรมกำรไดม้กีำรพจิำรณำโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนทีม่คีวำมเหมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบ 
และจงูใจใหค้ณะกรรมกำรน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำวโดย 

(1)  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทัฯ  
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกคณะกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบเพิม่ขึน้ 
เช่น เป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มทีห่มำะสมดว้ย ทัง้นี้อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบ
ไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 

(2)  ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ 
ตวัเงนิ โดยคณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้คีวำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนในอตัรำคงที่ (เช่น 
ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ) ซึง่เชื่อมโยงกบั
มลูค่ำทีบ่รษิทัฯ สรำ้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนท ำใหเ้กดิกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ 
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3.5  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรรเวลำ 
อย่ำงเพยีงพอ 

(1)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยป้องกนัเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรทีว่่ำ 
กำรตดัสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงธุรกจิจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
และควรหลกีเลีย่งกำรกระท ำทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนได้
เสยีกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบถึงควำมสมัพนัธห์รอืกำรมสี่วนได้เสยีของตนในรำยกำรดงักล่ำว 
และตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 

(2)  กรรมกำรแต่ละคนต้องเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 
 

3.6  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ
กจิกำรอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอย่ำงมนียัส ำคญั โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมดูแลกจิกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็น
หน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ และ/หรอืสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหก้ำรเสนอชื่อและกำรใช้สทิธอิอกเสยีงในกำรแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วม มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ ร่วมนัน้ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) และบรษิทัฯ ได้
ก ำหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนทีจ่ะไปลงมติ หรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงใน
เรื่องส ำคญัในระดบัเดยีวกบัทีต่้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ  เอง ทัง้นี้
กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำวเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ  และ/
หรอืขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ก ำหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ นัน้ต้อง
ดแูลใหบ้รษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ หรอืกำรท ำรำยกำร
ส ำคญัอนัใดของบรษิทัฯ ดงักล่ำวใหค้รบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำ
รำยกำรข้ำงต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิัทฯ รวมถึงต้องก ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมรดักุมเพยีงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย นอกจำกนี้ได้ก ำหนดให้มกีำร
จดัเกบ็ขอ้มลู และกำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมได้
ทนัก ำหนดดว้ย 
 

3.7  คณะกรรมกำรสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของ
สถำบนัภำยนอกกไ็ด ้ซึง่เปิดเผยขอ้มลูกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่ออคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำรเขำ้ใหม่ รวมถงึจดัให้มกีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
 

3.8  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยสำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มลูทีจ่ ำเป็น และมเีลขำนุกำรบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรู้และประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรโดย 
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(1)  บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ 
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระประชุมชดัเจนล่วงหน้ำและมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 

(2)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ
ก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  

(3)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัทีเ่หมำะสมทีจ่ะปฏบิตัิ 
หน้ำทีใ่นกำรใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกบัด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง  ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบดูแลกำรจดักำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรไดเ้ปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัใน
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

(4)  เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำร  
ปฏบิตัหิน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

หลกัเกณฑ ์4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
 

ในกำรสรรหำผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยก ำหนดว่ำบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ
รวมถงึประสบกำรณ์ท ำงำนที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้มกีำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทฯ  เช่น 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูซ้ึง่เป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอกกไ็ด ้
 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรหมุนเปลีย่นงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมควำมถนดัของผูบ้รหิำรและพนกังำน 
โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร
ฝ่ำยกำรเงนิ จะก ำหนดช่วงเวลำและพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวเพื่อเป็นแผนพฒันำและสบืทอดงำนของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ เพื่อพฒันำผูบ้รหิำรและพนกังำนใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และใหส้ำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 
 

4.1  กำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงู 
ตำมทีม่ตปิระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 มมีตกิ ำหนด 

ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมอี ำนำจในกำรจำ้ง 

แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออกและเลกิจำ้งพนักงำนบรษิัทในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมอี ำนำจ

ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทนบ ำเหน็จรำงวลั เงนิโบนสั และปรบัขึน้เงนิเดอืนส ำหรบัพนกังำนบรษิทัในต ำแหน่งทีต่ ่ำ

กว่ำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ภำยใตก้รอบ และนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนดไวแ้ละ/หรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้น

อ ำนำจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

นอกจำกนี้ ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 8/2559 เมื่อวนัที ่ 12 กนัยำยน 2559 ไดม้มีตเิพิม่
ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรในกำรพจิำรณำสรรหำและคดัเลอืกผูท้ีม่คีวำมเหมำะสม
เพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัเพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้ต่อไป โดย
บุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีวำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญ และเป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบักำรสรรหำผู้บรหิำรดว้ย 
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ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมมำตรำ 68 แห่ง พรบ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั และต้องไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่ กจ. 8/2553 เรื่อง กำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ รวมถงึประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 
 

4.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผูบ้รหิำร-
ระดบัสงูและบุคลำกรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ และสอดคลอ้ง
กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยำวซึง่รวมถงึ 

(1)  กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของสดัสว่นค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลกำรด ำเนินงำนงำนระยะสัน้
เช่น โบนสั และผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว 
(2)  กำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรค ำนึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่ำตอบแทนสงูกว่ำ 

หรอืเท่ำกบัระดบัอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
 

4.3  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยพฒันำบุคลำกรใหม้จี ำนวน ควำมรู ้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมำะสม ซึง่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

หลกัปฏบิตัิ 5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 
 

5.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหทุ้กส่วนในบรษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัที่
เป็นไปดว้ยควำมยัง่ยนื ซึง่บรษิทัฯ ได้ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
ภำยใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
ตระหนกัดวี่ำกำรสนบัสนุนและกำรรบัฟังขอ้คดิเหน็จำกผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำร
พฒันำธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี
ดงักล่ำวไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ีนอกจำกนี้ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งผลกำร
ด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว รวมทัง้กำรเปิดเผยขอ้มูล
ดว้ยควำมโปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 

พนักงำน : บรษิัทฯ จะปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่
เหมำะสมนอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพของพนักงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำรสมัมนำ และกำรฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคนและ
พยำยำมสรำ้งแรงจูงใจใหพ้นักงำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ  เพื่อพฒันำบรษิทัฯ ต่อไป อกีทัง้ยงั
ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเคร่งครดัเป็นตน้ 

คู่คำ้ : บรษิทัฯ มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แข่งขนับนขอ้มูลทีเ่ท่ำเทยีมกนั  และ
คดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใต้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่คำ้ของบรษิทัฯ  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงั
ไดจ้ดัท ำรูปแบบสญัญำทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัใหม้รีะบบตดิตำมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำไดม้กีำร
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ปฏบิตัติำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน วำงกระบวนกำรที่สำมำรถป้องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิทัฯ ซือ้สนิคำ้จำกคู่คำ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏบิตัติำมสญัญำต่อคู่
คำ้อย่ำงเคร่งครดั 

ลูกคำ้ : บรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของบรกิำร  รวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้ใหค้รบถ้วนและครอบคลุมใหม้ำกทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคำ้ในระยะยำว 

เจำ้หนี้ : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสญัญำทีม่ต่ีอเจำ้หนี้เป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระคนื
เงนิตน้ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บรษิทัฯ ประพฤตติำมกรอบกำรแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้ 
สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิัทฯ ใส่ใจและให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและ
คุณภำพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัฯ มจีติส ำนึก
และควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัฯพยำยำมเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึง่
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจำกนี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบำะแสกำรกระท ำผดิทำง 
กฎหมำยควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ ผ่ำนกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบำะแสทีแ่จง้มำยงับรษิทั
ฯ จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบขอ้มลูและหำแนว
ทำงแกไ้ข (หำกม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 
 

5.2  คณะกรรมกำรจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร  ที่
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทัฯ ทัง้ดูแลใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิม่โอกำสทำงธุรกจิและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน รวมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยงัก ำกบัใหฝ่้ำย
จดักำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ รวมถึงก ำหนดวธิกีำรสื่อสำร
ใหก้บัผูใ้ชง้ำน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัได้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ6 ดูแลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control) 
 

6.1  คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  เนื่องจำกเหน็ว่ำกำรบรหิำรควำม
เสีย่งถอืเป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรบรหิำรธุรกจิ โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่ว่ำจะเป็นกำรระบุควำมเสีย่ง กำร
ประเมนิควำมเสีย่ง ตลอดจนกำรควบคุมดแูลและทบทวนควำมเสีย่งเป็นประจ ำถอืเป็นกำรบรหิำรเชงิรุกทีบ่รษิทัฯ ต้อง
ท ำและน ำมำปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ 

คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงปฏิบัติงำนโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้ำที่ตำมที่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่รีวมถงึกำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบัธุรกจิ กบัทัง้มกีำรตดิตำมควำมเสีย่งอย่ำงใกลช้ดิ ซึง่เป็นส่วนทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ 
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินตำมแผนธุรกจิทีก่ ำหนดไวไ้ด้ ตลอดจนสำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหบ้รษิทัฯ เพื่อ
สง่มอบใหแ้ก่ทัง้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงยัง่ยนื โดยกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะประกอบดว้ยควำม
เสีย่งดำ้นกลยุทธ ์ ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตักิำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ และควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 
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ซึง่กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน ที่ต้องสำมำรถระบุควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในกำร
ปฏบิตังิำน และสำมำรถควบคุมหรอืจดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำวใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีำรบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่งดำ้นต่ำงๆ โดยใช้กำรก ำกบัดูแลที่ดี (Good 
Corporate Governance : GCG ) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบประเมนิผล
กำรด ำเนินงำน ดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ อำท ิมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรทีป่ระกอบดว้ย กำรวเิครำะห์ กำรประเมนิ กำรระบุและกำรจดั
ระดบัควำมเสีย่ง ที่มผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  โดยไดพ้จิำรณำปัจจยัทัง้
ภำยนอกและภำยในทีอ่ำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเกณฑก์ำร
ประเมนิควำมเสีย่งไว้ ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ซึง่สำมำรถก ำหนดเกณฑไ์ดท้ัง้เกณฑเ์ชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพโดยใชเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรประเมนิควำมเสีย่งต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งบรษิัทฯ จะให้ฝ่ำยที่รบัผดิชอบควำมเสีย่งแต่ละเรื่องรำยงำนสถำนะ
ควำมเสีย่ง รวมถงึใหฝ่้ำยทีเ่กีย่วขอ้งวเิครำะหแ์ละตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอก
รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ ซึง่อำจสง่ผลใหต้อ้งมกีำรทบทวนจดักำรควำมเสีย่งและกำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญั รวมถงึอำจน ำไปใชใ้นกำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่จะมกีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

6.2  คณะกรรมกำรไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและอสิระ
โดย 

(1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระของบรษิทัอย่ำงน้อย 3 คน โดยมกีรรมกำร
อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  

(2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทั
ในกำรก ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื 
โดยมอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั ซึง่ก ำหนดอยู่ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัิ
ตำมมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีำคม 2558 ดงันี้  

(2.1)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ  
(2.2)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  

(Internal audit) ที่มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

(2.3)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนด 
ของ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

(2.4)  พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

(2.5)  พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจจะมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้ 
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประกำศและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย/กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทัฯ 

(2.6)  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่ 
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รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้  
(ก)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของ

บรษิทัฯ 
(ข)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
(ค)  ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ)  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช)  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รำยกำรอื่นใดที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้

ขอบเขตหน้ำทีแ่ละ ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

(2.7)  ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 

(2.8)  ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยใต้อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และมี
อ ำนำจใน กำรว่ำจำ้งหรอืน ำผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน 

(2.9)  หำกพบหรอืมีขอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อ ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก)  รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข)  กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค)  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำขำ้งตน้  

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมขำ้งต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2.10)  ใหค้วำมเหน็ต่อฝ่ำยจดักำรเกีย่วกบักำรแต่งตัง้ เลกิจำ้ง ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และ
อตัรำของ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

(2.11)  จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

(2.12) สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัท ำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(2.13)  ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี 
(1)  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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(2)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(3)  ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจจะเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
น้อยกว่ำสองปี อกีทัง้ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มทัง้ในดำ้นกำรเงนิและกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอืบรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระ 

(4)  ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ 
คู่สมรสพีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่หรอืผู้ถอืหุ้นซึง่เป็นผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ นอกจำกนี้แล้วยงัต้องสำมำรถแสดงควำมเหน็หรอื
รำยงำนไดอ้ย่ำงมอีสิระตำมภำรกจิทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยไม่ค ำนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ะมำบบีบงัคบัใหไ้ม่สำมำรถ
แสดงควำมเหน็ไดต้ำมทีพ่งึจะเป็น 

(6)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(7)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิติ
บุคคลให้รวมถงึกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำร หรอืหุน้ส่วนผู้จดักำรของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรตรวจสอบ 

(8)  ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบับรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้รอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรที่
มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแบ่งปันทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ  ตำมคุณสมบัติที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 

6.3  บรษิทัฯ มนีโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ มี
เหตุผลและเป็นอสิระภำยใต้กรอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั โดยก ำหนดใหผู้้ทีม่สี่วน
เกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรำยกำรที่พจิำรณำเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้บริษัทฯ  
ทรำบ และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจอนุมตัใินรำยกำรดงักล่ำว 
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บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรที่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกบักฎหมำย ตลอดจนข้อบงัคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้จะเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมกำรมขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้รรมกำรทีม่สี่วนได้
เสยีอย่ำงมนียัส ำคญัในลกัษณะทีอ่ำจท ำใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ งดเวน้จำกกำรมี
สว่นร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ 7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 
 

7.1  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลใหม้รีะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ 
ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(1)  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหบุ้คลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลู มคีวำมรู ้ทกัษะ 
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(2)  คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวำมถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ โปร่งใส  
และทนัเวลำ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีม่ผีลหรอือำจมผีลต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว
ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(3)  บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำน 
ประจ ำปีโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยในรวมถงึ
กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ  และ
จะจดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีน
รำยงำนประจ ำปี 

(4)  ในกำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมกำรไดค้ ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยในกรณีที่
เป็นรำยงำนทำงกำรเงนิจะพจิำรณำปัจจยัอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(4.1)  ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(4.2)  ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบั

ระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่ำนกำรสือ่สำรในช่องทำงอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(4.3)  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4.4)  ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทั 

(5)  คณะกรรมกำรก ำกบัใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 
สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัท ำค ำอธบิำยและกำร
วเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (management discussion and analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ
ทุกไตรมำส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มูลและเขำ้ใจกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 
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7.2  คณะกรรมกำรไดต้ดิตำมดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำร 
ช ำระหนี้โดย 

(1)  คณะกรรมกำรก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรมกีำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และม ี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะร่วมกนัหำทำงแกไ้ขโดยเรว็หำกเริม่มี
สญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

(2)  ในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรใด ๆ หรอืกำรเสนอควำมเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมกำร
จะตอ้งพจิำรณำอย่ำงถีถ่ว้นและตอ้งมัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำ เนินกจิกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
 

7.3  บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นำย พงศไ์ท ตนัตสิุนทรเป็นเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบันักลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมเพื่อวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน
เป็นประจ ำ รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลของบรษิัทฯ ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ บรษิทัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื และหน่วยงำนรฐัที่เกีย่วขอ้งรบัทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
กล่ำวคอื กำรรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่ำวสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยขอ้มูลทีอ่ยู่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ จะมกีำรปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ซึง่ขอ้มูลดงักล่ำวรวมถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบกำรเงนิ ข่ำว
ประชำสมัพนัธ์ รำยงำนประจ ำปี โครงสรำ้งบรษิทัและผูบ้รหิำร ตลอดจนโครงสรำ้งกำรถือหุน้และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หนงัสอืเชญิประชุม เอกสำรทำงทะเบยีนของบรษิทัฯ กฎบตัรต่ำงๆ เป็นตน้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 
 

8.1  บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละเจำ้ของบรษิทั เช่น สทิธใินกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบรษิทัฯ สทิธใินกำรไดร้บัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ สทิธต่ิำง ๆ ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำม
คดิเหน็ สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึกำรแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(1)  บรษิทัฯ จะแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้วำระกำรประชุมทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมดงักล่ำวผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้จะจดัท ำและเผยแพร่
หนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เช่นกนั 

(2)  บรษิัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรอืเสนอวำระ
เพิม่เตมิไดก้อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเกีย่วกบัวธิกีำรทีใ่หผู้ถ้อื
หุน้รำยย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรรวมทัง้หลกัเกณฑเ์พื่อพจิำรณำว่ำบรษิทัฯ จะเพิม่วำระกำร
ประชุมทีผู่ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอหรอืไม่ 

(3)  ในกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้บรษิทัฯ จะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม 
กนัโดยก่อนเริม่กำรประชุมประธำนในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้ง
ลงมตใินแต่ละวำระและยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคดิเห ็
นขอ้เสนอแนะรวมทัง้ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม  และเพยีงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
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ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้จะมใิหผู้บ้รหิำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส ำคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ  

(4)  ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหม้กีำรเลอืกตัง้เป็นรำยคน 
 (4.1)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ ้

ถอืหุน้รบัทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่ำ 7 วนั หรอืระยะเวลำอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกำศก ำหนด โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบ  รวมทัง้ข้อมูล
ประกอบกำรประชุมทีเ่พยีงพอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลำในกำรศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
จะน ำขอ้มลูดงักล่ำวเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(4.2)  ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถสง่ควำมเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
หรอืขอ้ซกัถำมไดล่้วงหน้ำก่อนวนัประชมุตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำว
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(4.3)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ 
สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

(4.4)  ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำร 
แสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใด ๆ และ
จะมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม  

(4.5)  บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคลำกรทีเ่ป็นอสิระท ำหน้ำทีช่่วยในกำรตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละ 
วำระ 

(4.6)  ภำยหลงักำรประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทีบ่นัทกึขอ้มลูอย่ำง 
ถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญัรวมทัง้จะมกีำรบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถำมควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญัไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี้บรษิทัฯ จะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระรวมทัง้
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผ้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ 
 

8.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใส 
มปีระสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

(1)  ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถำนทีซ่ึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ึง่แสดง 
สถำนทีจ่ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(2)  บรษิทัฯ จะสนับสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกำรนบัผลกำรลงคะแนน 

8.3  คณะกรรมกำรไดด้แูลใหก้ำรเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป 
อย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น โดยคณะกรรมกำรไดด้แูลใหก้ำรจดัสง่สำ ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีแ่สดงถงึ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมยัง่ยนืของกจิกำร ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกจิ ใหเ้จรญิเตบิโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลอย่ำงยัง่ยนื 
รวมทัง้ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส ำคญั ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวงัใหภ้ำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชน
และสงัคมได้อย่ำงเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจรญิกำ้วหน้ำไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และ
แนวคดิดงักล่ำวขำ้งตน้ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนโดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดงัต่อไปนี้ 

 
1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกจิด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแข่งขนั

ทำงกำรค้ำตำมหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลกักำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคกนั 

รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ กต็ำมทีข่ดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม เช่น กำรแสวงหำขอ้มูลทีค่วำมเป็นควำมลบั

ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ กำรเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติทำงกำรคำ้ในกำรจดัซือ้เครื่องจกัร เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้คำรพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น  โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยใหบุ้คลำกรปฏบิตัติำม

กฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ อำท ิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตำม

กฎหมำย เป็นต้น อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงกำรรณรงคก์ำรส่งเสรมิและปลูกจติใต้ส ำนึกใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัฯ ในทุก

ระดบัชัน้ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และ

ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั

หรอืภำคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งองคก์รใหม้กีำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ กระบวนกำรท ำงำน และ

สำยกำรบงัคบับญัชำในแต่ละหน่วยงำนใหม้คีวำมชดัเจน เพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรตรวจสอบ

ระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรหรอืยอมรบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน

ทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีำรสอบทำน

กำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัฯ มหีน้ำทีต่้องรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึกำรกระท ำที่

เขำ้ขำ่ยกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

และใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำง ๆ 
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3. บรษิทัฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้บุคคลที่

ใหค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจดักำรต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ และมหีน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำร

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อสือ่สำรไปยงัพนักงำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสม

ของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกจิ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5. ผูท้ีก่ระท ำกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่จะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด

ไว ้และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนของ

บรษิทัฯ ใหม้คีวำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิดำ้น

คุณธรรม ควำมซื่อสตัยค์วำมรบัผดิชอบ และภำระหน้ำทีข่องตน 

7. บรษิทัฯ สนบัสนุนใหคู้่สญัญำ คู่คำ้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รำยงำน

กำรละเมดินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

8. บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม  

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ 

อย่ำงเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ภำยในองค์กร และเป็นกำรสร้ำง

หลกัประกนัใหแ้ก่พนกังำนและลกูจำ้งของบรษิทัฯ 

9. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องทีม่คีวำมเสีย่งสงูกบักำรเกดิกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงั และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. กำรให ้มอบหรอืรบัของก ำนลั และกำรเลีย้งรบัรองจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม

กฎหมำย เป็นตำมธรรมเนียมทำงกำรคำ้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่ำทีเ่หมำะสม 

9.2. กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำม

กฎหมำย โดยต้องมัน่ใจว่ำกำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่ำวไม่ได้เป็น

กำรอ ำพรำงกำรตดิสนิบน 

9.3. ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ กับ

หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย 

นอกจำกนี้ กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรบั

สนิบนในทุกขัน้ตอนของกำรด ำเนินกจิกำร 
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3. กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่ำ

จะเป็นพนกังำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและ

เสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชำติ สญัชำต ิศำสนำ 

ภำษำ สผีิว เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถึงจดัให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ   

บรษิทัฯ เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีำรมสี่วนร่วม

ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำก

กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน 

4. กำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่ำของกจิกำรและเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยัง่ยนืของ

บรษิทัในอนำคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

2. จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กำรพจิำรณำผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัใหม้กีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลำกรเขำ้ร่วม

สมัมนำ และฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของ

บุคลำกร รวมถงึปลกูฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมีแก่บุคลำกร 

4. จดัให้มีสวสัดกิำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึกำร

ใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศกึษำแก่บุตร และเงนิช่วยฌำปนกจิ เป็น

ตน้ 

5. จดัให้มบีรกิำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของบรษิัทฯ โดยพจิำรณำจำกปัจจยั

ควำมเสีย่งตำมระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6. ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัให้

มมีำตรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึ

จดักำรฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุอนำมยัทีด่ ีและดูแลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มี

ควำมปลอดภยัอยู่เสมอ 
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7. เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืร้องเรียนเกี่ยวกบักำรปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็น

ธรรมหรอืกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

 

5. ควำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันำกำรให้บรกิำรของบรษิทัเพื่อควำมพงึพอใจของลูกค้ำ และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัิต่อ

ลกูคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ และควำมซื่อสตัย ์โดยกำรจดัหำเครื่องจกัรและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรใหส้ำมำรถปฏบิตังิำน

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อส่งมอบงำนได้ตำมปรมิำณที่ก ำหนดกบัลูกค้ำ และหำกมกีำรปรบัปรุงแผนกำรท ำงำนที่มี

ควำมส ำคญั จะมกีำรหำรอืร่วมกบัลกูคำ้โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคำ้ 

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ด ำเนินกำรและ

ควบคุมใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึไดต้ดิตัง้ระบบหวัฉีด

น ้ำใหแ้ก่ระบบสำยพำนล ำเลยีง กำรจดัฝงูรถบรรทุกวิง่รำดน ้ำและสเปรยน์ ้ำตลอดทัว่บรเิวณพื้นทีป่ฏบิตัิงำน เพื่อลด

ปรมิำณฝุ่ นละอองทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตังิำน และด ำเนินกำรควบคุมระดบัเสยีงรบกวนของเครื่องจกัรและกำรระเบดิหน้ำ

ดนิ ไม่ใหร้บกวนผูอ้ยู่อำศยัในชุมชน นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัตระหนักถงึกำรควบคุมมลพษิทำงน ้ำ โดยได้ตดิตัง้ระบบ

บ ำบดัน ้ำเสยีตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพษิใหน้้อยลงทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไป

ได ้

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยมกีำรจดัสรรทรพัยำกรบุคคลและ

งบประมำณมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกจิกรรมทีม่กีำรประสำนงำนกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยอย่ำงใกลช้ดิ 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและพฒันำ

สงัคม โดยมนีโยบำยทีจ่ะใหก้ำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรศกึษำแก่เยำวชน โดยกำรบรจิำคอุปกรณ์กำรเรยีนและสนับสนุน

ทุนกำรศึกษำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยที่จะให้ควำมสนับสนุนต่อสงัคมรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เงิน

สนับสนุนแก่สถำนีต ำรวจ เพื่อปรบัปรุงอุปกรณ์ในกำรใหบ้รกิำรประชำชน กำรให้เงนิสนับสนุนแก่กจิกำรทำงศำสนำ 

รวมถงึกำรใหเ้งนิสนบัสนุนแก่โรงพยำบำลในกำรปรบัปรุงเครื่องมอืเครื่องใช้ 

10.2  การด าเนินงาน 

บรษิัทฯ จดัท ำนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหน้ ำไปสู่กำรปฏบิตัิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสอดคลอ้งกบั
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึงกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่บริษัทฯ ให้
ควำมส ำคญั ได้แก่ ลูกค้ำซึ่งมจี ำนวนน้อยรำยท ำให้ต้องมีควำมรบัผิดชอบในกำรส่งมอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด  
พนักงำนจ ำนวนมำกกว่ำ 700 คนที่เป็นฝ่ำยปฏิบตัิกำรท ำงำนอยู่กบัเครื่องจกัร  ท ำให้ต้องค ำนึงถึงกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทัง้กำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม  นอกจำกนี้ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำร
ดแูลชุมชนและสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีงพืน้ทีป่ฏบิตังิำน ทีม่คีวำมอ่อนไหวต่อกำรด ำเนินงำนของกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำก
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนถ่ำนหิน โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงดงักล่ำวอยู่ในระดบัสูงหำกเกิดกำรร้องเรียน 
ประทว้งจำกชุมชนหรอืผดิกฏระเบยีบรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรใหพ้นักงำนทุกระดบัของบรษิทัมกีำรปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ ทัง้
รูปแบบกำรประชุมระดับผู้บริหำร กำรประชุมระดับฝ่ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวำรสำร
ประชำสมัพนัธภ์ำยในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก ำหนดอยู่ในหวัขอ้กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอบรมพนักงำนเพื่อย ้ำให้
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัเป็นระยะ 

บรษิัทฯ ยงัน ำระบบกำรประเมนิผลมำใชใ้นกำรก ำกบัให้มกีำรปฏบิตัิตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบทำงสงัคม 
โดยก ำหนดเกณฑก์ำรชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่สะทอ้นกำรปฏบิตัติำม
นโยบำยดงักล่ำว เช่น 1) เป้ำหมำยกำรผลติประจ ำปีเพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัทสำมำรถส่งมอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนัตำม
ปรมิำณและระยะเวลำทีก่ ำหนด 2) กำรประเมนิควำมพงึพอใจของ กฟผ. ทีม่ต่ีอกำรท ำงำนของบรษิทัฯ ตำมสญัญำและ
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส และ 3) เป้ำหมำยกำรลดกำรเกดิอุบตัิเหตุในกำร
ท ำงำนทัง้อุบตัเิหตุขนำดเลก็ ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิกำรบำดเจบ็ของพนักงำน ทัง้นี้ จะมกีระบวนกำร
ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัอุบตัิเหตุ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี 

อนึ่ง ในการด าเนินโครงการขุด-ขนดนิ ณ เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิัท จดัท า 
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายความปลอดภยั สุขภาพ
อนามยั และสิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดโดยบรษิัท หงสาเพาเวอร์ จ ากดั (ผูว้่าจ้าง) โดยเริม่ปฏบิตัิการตามแผนตัง้แต่เริม่
โครงการในปี 2558 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมประจ าปีภายใต้ชื่อกจิกรรม การแข่งขนั  เดนิ-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนักงานด้วยกนัและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการท า
กจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั เพื่อเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่ไดป้ฏบิตัต่ิอเนื่องมาแลว้ 2 ปี  

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มมากมายตลอดทัง้ปี ดงันี้ 

- บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมประจ าปีภายใต้ชื่อกจิกรรม การแข่งขนั เดนิ-วิง่ มาราธอน และเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนักงานดว้ยกนัและร่วมรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วนภายในองคก์รมสี่วนร่วมในการท า
กจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั  

- บรษิัทฯ ได้ร่วมกจิกรรมโครงการปลูกป่า เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ใ น
รชักาลที่ 9 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 สงิหาคม 2561 เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ร่วมกบัทาง กฟผ.แม่เมาะ เป็นการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มใหก้ลบัสู่
สภาพเดมิทีเ่หมาะสมแก่การใชป้ระโยชน์สูธ่รรมชาตมิุ่งเน้นประโยชน์ต่อชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนและสิง่แวดลอ้มให้
ชุมชนโดยรอบมคีุณภาพชวีติทีด่แีละมสีภาพแวดลอ้มทีส่ดชื่น 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในของบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และผู้บริหำรของบรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องด้วย
ตระหนกัว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยบรหิำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่งทำง
ธุรกจิ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจมปีระสทิธภิำพและประสทิธิผล โดยมกีำรจดัสรรทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุ
เป้ำหมำยตำมทีต่ัง้ไว ้ตลอดจนมกีำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลใหร้ะบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ของบรษิัทฯ มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมถึงกำรดูแลให้
บรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง กำรดูแลมใิหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรดแูลรกัษำและกำรใชท้รพัยส์นิ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ โดยบรษิทั
ฯ ไดจ้ดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในซึง่มคีวำมเป็นอสิระท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบ 
ประเมนิประสทิธิภำพ และควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ในกำร
ปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนทัง้ของบรษิทัฯ  โดยน ำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) มำประยุกตใ์ชใ้หก้ำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ี
ควำมสมบรูณ์มำกยิง่ขึน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลมำกทีส่ดุ 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็น
ประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก .ล.ต.) โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที่ 25 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ ได้มกีำรทบทวนแบบประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ำ้งองิจำก 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 
หลกักำรย่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องทีม่นียัส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  

 
การตรวจสอบภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในดำ้นกำร
ปฏบิตัิงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในด้ำนงำนบริหำรหน่วยงำน ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในมหีน้ำทีป่ระเมนิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในและประเมนิควำมเสีย่งในขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำน รวมทัง้เป็นทีป่รกึษำเพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ำยต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิ 

หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ และเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้
ค ำแนะน ำแก่บรษิทัในดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นกำรควบคุมภำยใน ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดำ้นควำมปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญั แต่ไดใ้หค้วำมเหน็ในกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดทีไ่ด้ตรวจพบรวมถงึไดใ้หค้ ำแนะน ำที่
เหมำะสมเพื่อใหฝ่้ำยต่ำง ๆ น ำไปปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่อบทำน
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เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนหลกัและกจิกรรมทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของบรษิัทฯ ไดด้ ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
เป็นไปตำมกฎหมำยภำยใตแ้นวทำงทีก่ ำหนด         

  
11.2  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัฯ   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในเป็นไปในทำงเดยีว กบั คณะกรรมกำร
บริษัทและผู้สอบบัญชี  (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ)  โดยทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชมีคีวำมเหน็สอดคลอ้ง
กนัว่ำกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องในส่วนที่เป็นสำระสำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะมี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บริษทั ช่ือยอ่ สดัส่วนถือหุ้น ประกอบธรุกิจ 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั(มหำชน) SQ หรอื บรษิทัฯ  ใหบ้รกิำรและด ำเนินงำนดำ้นกำรท ำเหมอืงแร่ 
บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั SP ถอืหุน้รอ้ยละ100

โดย บรษิทัฯ 
ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ประกอบดว้ย  
(ก) กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  
(ข) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  
(ค) ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  
(ง) บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ ทำงกำรสมรสหรอื โดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยกบับุคคลตำม (ก) (ข) หรอื (ค) 

ซึง่ไดแ้ก่ บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  
(จ) นิตบิุคคลใดๆทีบุ่คคลตำม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี ำนำจควบคุมหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอื

ทำงออ้มอย่ำงมนียัส ำคญั 
 
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัฯ ทีม่กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในงวดปี บญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 31 ธนัวำคม  2561 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค จ ำกดั เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 20.09 ประกอบธุรกจิลงทุนถอืหุน้ในบรษิทั
อื่นของครอบครวัศริสิรรพ ์

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั เป็นบรษิทัทีม่นีำยภวตั ศริสิรรพ ์ซึง่เป็นกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำรและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99 ของบรษิทั โดยบรษิทัประกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งและ
รบัเหมำงำนเหมอืง 

นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.20 ของ
บรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 20.09 

นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.83 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค 
จ ำกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 20.09 

นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯโดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.36 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวี
พเีค จ ำกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 20.09 

นำยภวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.28 ของ
บรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 20.09 

นำยสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 1.49 ของบรษิทัฯ 
นำงอภญิญำ ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 2.04 ของบรษิทัฯ 
นำงสำวศจ ีศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.09 ของบรษิทัฯ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
นำงเพญ็ประภำ ศริสิรรพ ์ เป็นภรรยำนำยศำศวตั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.44 ของบรษิทัฯ 
นำงเบญจวรรณ ศริสิรรพ ์ เป็นภรรยำนำยวทิวสั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.18 ของบรษิทัฯ 
นำยกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ เป็นบุตรนำยวทิวสั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.39 ของบรษิทัฯ 

นำงสำวสำธดิำ ศริสิรรพ ์ เป็นบุตรนำยศำศวตั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.02 ของบรษิทัฯ 

นำงอำรยีำ  ศริสิรรพ ์ เป็นภรรยำนำยภวตั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.14 ของบรษิทัฯ 

นำยศริชิยั  โตวริยิะเวช เป็นกรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และเป็นกรรมกำรของ
บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ำกดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.01 ของบรษิทัฯ 

 
 

12.2. รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัท/บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ส ำหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2560 และ 31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถสรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งันี้ 
1)  รำยกำรทีเ่กีย่วกบัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ 
2)  รำยกำรซือ้ขำยทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล ่ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ซือ้เครื่องจกัร 
3)  รำยกำรจำ้งใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำ
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12.2.1 รายการท่ีเก่ียวกบัเงินกู้ยืมของบริษทัฯ 
12.2.1.1 รำยกำรบรษิทัฯ กูย้มืจำกกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุกวิตม ์ศิริสรรพ ์    
บริษัทฯกู้ยืมเงนิจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นโดยมี
กำรกูย้มืเงนิจำก คุณกวติม ์ศริสิรรพ์และคุณวทิวสั 
ศิริสรรพ์ เพื่อใช้ในกำรบริหำรสภำพคล่องของ
บรษิทัฯ โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ซึ่งเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยที่ต ่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้ร ับ
จำกกำรกูย้มืเงนิจำกธนำคำรพำณชิย์ 
 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไม่มยีอดกูย้มืเงนิ
จำกกรรมกำรและผูถ้อืหุน้คงคำ้ง 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
กู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นกำรให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น  และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยอตัรำ
ดอกเบี้ยทีร้อยละ 4 เป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ท ำให้
บรษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์ ซึ่งเป็นอตัรำดอกเบี้ยทีต่ ่ำ
กว่ำอัตรำที่บริษัทฯ ได้ร ับจำกกำรกู้ยืมเงินจำก
ธนำคำรพำณิชย์เล็กน้อย ซึ่งหำกจะมีกำรกู้ยืม
เกิดขึ้นในอนำคตจะเป็นไปตำมมำตรกำรและ
ขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและ
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ 
 

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมำ 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

41.0 
0.0 

(0.0) 
41.0 

ยกมำ 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

41.0 
0.0 

      (41.0) 
0 

 ดอกเบีย้จ่ำยระหว่ำงงวด  1.6  0.8 
บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุวิทวสั ศิริสรรพ ์   
 เงนิกูย้มื 
 

ยกมำ 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

18.0 
0.0 

(0.0) 
        18.0 

ยกมำ 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

18.0 
0.0 

(18.0) 
0 

 ดอกเบีย้จ่ำยระหว่ำงงวด     0.7  0.3 
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12.2.2   รายการซ้ือขายทรพัยสิ์น ซ้ืออะไหล ่
12.2.2.1  รำยกำรซือ้ทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล่ กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2561 

รายการค่าซ้ือทรพัยสิ์นซ้ืออะไหล่กบั
บริษทั สหกลเอนยิเนียร ์จ ากดั 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
รำยกำรนี้ เป็นรำยกำรซื้อเป็นทรพัย์สินของบริษัทฯ ที่รำคำ 
6.53 ล้ำนบำท และบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรช ำระค่ำสนิทรพัย์
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยกำรซื้อเฟอรน์ิเจอร ์ตูเ้ซฟ,โต๊ะท ำงำน,โซฟำ เพื่อใชง้ำนใน
ส ำนกังำน 
 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไม่มรีำยกำรค่ำซื้อทรพัย์สนิซื้อ
อะไหล่กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั คงคำ้ง 
 
 
 

 
 
 
เพื่อควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน บริษัทฯ ได้
พจิำรณำสมควรทีจ่ะซื้อแคมป์จำกบรษิทั สหกลเอนยิ
เนียร์ จ ำกดั ในเดอืนกรกฎำคม 2557 ในรำคำ 6.53 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำที่ประเมินโดยวิศวกรของ 
บรษิัทฯ อย่ำงไรก็ด ีส ำหรบัในอนำคตหำกมรีำยกำร
ซื้อสินทรพัย์จำกบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งเกิดขึ้น 
บรษิทัฯ จะมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำดหรอืประเมนิ
รำคำจำกผู้ประเมนิอิสระซึ่งจะเป็นไปตำมมำตรกำร
และขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและ
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ 
 
 
รำยกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะท ำงำน,โซฟำ เพื่อ
ใช้งำนในส ำนักงำนดงักล่ำวในรำคำตำมสภำพ โดย
กำรตกลงกนัทัง้สองฝ่ำย 

 เจำ้หนี้กำรคำ้ – ซื้อแคมป์ 
 

ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

4.2 
- 

       (4.2) 
0.0 

 

ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

         0.0 
0.0 

       (0.0) 
0.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 เจำ้หนี้กำรคำ้-ซื้อเฟอรน์ิเจอร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

 
 
 
 
 

 
0.01 
0.0 

     (0.01) 
0.0 

 

 
 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

 
 
 
 
 

 
         0.0 

0.0 
       (0.0) 

0.0 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2561 

รายการซ้ือทรพัยสิ์นกบับริษทั  
สหกลเอนยิเนียร ์จ ากดั 

     
 
รำยกำรนี้เป็นรำยกำรซื้ออะไหล่จำกบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์
จ ำกดั รำคำ 0.2 ลำ้นบำท ในเดอืน มกรำคม 2560 ซึ่งบรษิทัฯ 
ช ำระค่ำอะไหล่ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2560 
 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไม่มรีำยกำรเจำ้หนี้กำรค้ำ – 
อะไหล่กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั คงคำ้ง 
 
 
รำยกำรนี้ เป็นรำยกำรซื้อสถำนีจ่ำยไฟฟ้ำแบบเคลื่อนที่ได้,
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำและหมอ้แปลงไฟฟ้ำจำกบรษิัท สหกล
เอนยเินียร ์จ ำกดั รำคำ 4.28 ลำ้นบำท ในเดอืน มนีำคม 2561 
 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไมม่รีำยกำรเจำ้หนี้กำรคำ้ – ค่ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำกบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั คงคำ้ง 
  
 
 
รำยกำรนี้เป็นรำยกำรซื้อเครื่องจกัร(รถดนัดนิ,รถตีนตะขำบ
และรถกระบะเพื่อใช้ในโครงกำร 8 จำกบริษัท สหกลเอนยิ
เนียร ์จ ำกดั รำคำ 1.07 ลำ้นบำท ในเดอืน กรกฎำคม 2561 
 
ณ 31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯไม่มรีำยกำรเจำ้หนี้กำรคำ้ – 
ค่ำเครือ่งจกัร(รถ)กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั คงคำ้ง 
 

 
 
รำยกำรซื้ออะไหล่ดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีบ่รษิัทฯ ซื้อ
มำเพื่อใช้ในกำรซ่อมเครื่องจกัร จำก บริษัท สหกล
เอนยเินียร์ จ ำกดัรำคำ 0.2 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำที่
ประเมนิจำกวศิวกรของบริษัทฯ  ในเดือน มกรำคม 
2560 บริษัทฯ ช ำระค่ำอะไหล่ในเดือนกุมภำพนัธ ์
2560 
 
 
รำยกำรซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่ 
บรษิทัฯ ซื้อมำเพือ่ใชใ้นโครงกำร 8 จำก บรษิทั สหกล
เอนยเินียร์ จ ำกดัรำคำ 4.28 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นรำคำที่
เปรียบเทียบระหว่ำงรำคำประเมินจำกวิศวกรของ
บรษิทัฯและผูป้ระเมนิรำคำจำกภำยนอกแลว้  ในเดอืน 
มกรำคม 2561 ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2561 
 
 
รำยกำรซื้อเครื่องจักร(รถ)ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่
บรษิทัฯ ซื้อมำเพือ่ใชใ้นโครงกำร 8 จำกบรษิทั สหกล
เอนยเินียร์ จ ำกดั รำคำ 1.07 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นรำคำที่
เปรียบเทียบระหว่ำงรำคำประเมินจำกวิศวกรของ
บรษิทัฯและผูป้ระเมนิรำคำจำกภำยนอกแลว้  ในเดอืน 
มกรำคม 2561 ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2561 

 เจำ้หนี้กำรคำ้ – อะไหล ่
 
 
 
 

 
 
 เจำ้หนี้กำรคำ้ – ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจำ้หนี้กำรคำ้ – ค่ำเครือ่งจกัร(รถ) 
 

ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 

- 
0.2 

 (0.2) 
- 
 
 
 
 

0.0 
- 

 (0.0) 
- 
 
 
 
 
 

0.0 
- 

 (0.0) 
- 
 

ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
 
ยกมำ 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 

- 
0.0 

 (0.0) 
- 
 
 
 
 

0.0 
4.28 
(4.28) 
      - 

 
 
 
 
 

0.0 
1.07 
(1.07) 
      - 
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12.2.2.2 รำยกำรจำ้งใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำกบับรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ำกดั 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2561 

รายการจ้างให้บริการบ ารงุกบับริษทั 
คอนเวอรเ์จนซ์ซิสเทมส ์จ ากดั 
 เจำ้หนี้กำรคำ้-บ ำรุงรกัษำ 

 
 
ยกมำ                     - 
เพิม่ขึน้               1.04 
ลดลง               (0.51) 
คงเหลอื              0.53 

 
 
ยกมำ                 0.53 
เพิม่ขึน้               0.14 
ลดลง                (0.16) 
คงเหลอื              0.51 

 
 
เป็นรำยกำรจำ้งใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำระบบOracle PeopleSoft 
Financial & Supply Chain Management 9.1โดยผูร้บัจำ้ง
จดัหำบุคลำกรทีช่ ำนำญดแูลแกไ้ขปัญหำของระบบ  
เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2560 
อัตรำค่ำจ้ำงปีละ 960,000 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแบ่ง
ช ำระเป็นรำยเดอืน เดอืนละ 80,000 บำท 
 

 
 
รำยกำรจ้ำงให้บรกิำรบ ำรุงรกัษำที่เกดิขึ้น กบับรษิัท 
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดัเนื่องจำกเป็นบรษิัทที ่
Implementระบบใหก้บับรษิทั สหกลฯ ซึง่ไดด้แูลระบบ
อย่ำงต่อเนื่องและรำคำบรกิำรพจิำรณำแลว้เหมำะสม 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1. งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
13.1.1.  ช่ือผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษทั 

     
ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

  นำยธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
  

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

  นำยธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

  นำยธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

  นำยธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

  นำยสมคดิ  เตยีตระกลู 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 2785 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 13 - 2 

13.1.2. สรปุรายงานการสอบบญัชี 
 
ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิเฉพำะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ในระหว่ำงปี 2557 บรษิัทฯ ได้เปลีย่นแปลงเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิโดยน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำถือปฏบิตัิเป็นครัง้แรกแทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรบักิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ บรษิทัฯ ไดป้รบัยอ้นหลงังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ทีแ่สดงเป็น
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 
2555 เป็นครัง้แรกเพื่อแสดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ และบรษิทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบั
ที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน มำถือปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ อย่ำงไรกด็ ีงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขและออกใหม่ 
เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม 2558 แทนรำยงำนเดมิลงวนัที ่2 มนีำคม 2558 ทัง้นี้ ผูต้รวจสอบบญัชมีไิด้แสดง
ควำมเหน็อย่ำงมเีงื่อนไขส ำหรบัเรื่องดงักล่ำว 

 
ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิเฉพำะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิเฉพำะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม
ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดเฉพำะ
ของบรษิทัสิน้สดุปีเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมควรทีใ่นสำระส ำคญัตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม
ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดเฉพำะ
ของบรษิทัสิน้สดุปีเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมควรทีใ่นสำระส ำคญัตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 920.86 15.34 344.80 3.37 323.37 2.70 
เงนิฝำกประจ ำมำกกวำ่ 3 เดอืน 0.78 0.01 2.83 0.03 2.32 0.02 
เงนิลงทุนชัว่ครำว 50.00 0.83 30.28 0.30 - - 
ลูกหน้ีและรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ       
 - ลูกคำ้ทัว่ไป 764.58 12.73 782.15 7.64 897.87 7.49 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 73.78 1.23 71.86 0.70 134.19 1.12 
วสัดุคงเหลอื 135.09 2.25 179.54 1.75 382.87 3.19 
ภำษมีลูคำ่เพิม่รอเรยีกคนื - - 249.18 2.43 355.32 2.96 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง - - - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   142.59 2.37 164.19 1.60 207.77 1.73 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 167.63 2.79 164.81 1.61 - - 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,255.31 37.56 1,989.64 19.43 2,303.72 19.22 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ 56.08 0.93 94.04 0.92 44.04 0.37 
เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 9.00 0.15 9.00 0.09 - - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ 3,641.40 60.65 8,058.35 78.69 9,540.46 79.59 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธ ิ 0.53 0.01 0.08 0.00 - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 69.52 0.58 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 41.64 0.69 89.72 0.88 29.02 0.24 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,748.65 62.44 8,251.19 80.57 9,683.05 80.78 
รวมสินทรพัย ์ 6,003.96 100.00 10,240.83 100.00 11,986.76 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 400.00  340.01 3.32 826.19 6.89 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น – ผูค้ำ้ทัว่ไป 518.07  1,518.36 14.83 633.57 5.29 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 50.40  34.35 0.34 94.99 0.79 
เจำ้หน้ีคำ่ซือ้สนิทรพัย ์ 223.82  636.00 6.21 791.09 6.60 
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       
    - เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 86.93  154.29 1.51 162.03 1.35 
    - เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 387.75  982.27 9.59 1,409.73 11.76 
    - เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 127.29  32.09 0.31 30.00 0.25 
    - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 15.35  10.66 0.10 11.04 0.09 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 59.00  59.00 0.58 - - 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 32.23  -  -  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 58.89  40.26 0.39 255.88 2.13 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 13 - 5 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   3,807.28 37.18 4,214.52 35.16 
 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน       
เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ – สทุธ ิ 446.21 7.43 408.89 3.99 256.40 2.14 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ – สทุธ ิ 1,133.34 18.87 3,200.67 31.25 5,012.85 41.82 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ – สทุธ ิ - - 22.66 0.22 - - 
ภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 30.31 0.50 34.66 0.34 31.42 0.26 
หุน้กู้-สทุธ ิ - - - - 298.60 2.49 
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 96.87 1.61 70.31 0.69 - - 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 87.17 1.45 118.15 1.15 6.91 0.06 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,017.46 33.60 3,855.35 37.65 5,606.17 46.77 
รวมหน้ีสิน 3,753.38 62.52 7,662.63 74.82 9,820.69 81.93 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบยีน 1,150.00 19.15 1,150.00 11.23 1,150.00 9.59 
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 1,130.00 18.82 1,130.00 11.03 1,135.06 9.47 
เงนิรบัล่วงหน้ำคำ่หุน้สำมญั - - 4.87 0.05 3.46 0.03 
สว่นเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 803.51 13.38 803.51 7.85 812.66 6.78 
สว่นทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 23.53 0.39 44.94 0.44 43.31 0.36 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 54.58 0.91 67.71 0.66 67.71 0.56 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 238.96 3.98 527.17 5.15 103.88 0.87 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,250.58 37.48 2,578.20 25.18 2,166.07 18.07 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,250.58 37.48 2,578.20 25.18 2,166.07 18.07 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,003.96 100.00 10,240.83 100.00 11,986.76 100.00 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 13 - 6 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,890.71 100.00 3,153.57 100.00 3,566.95 100.00 
ต้นทุนจากการให้บริการ       
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร (2,062.78) (71.36) (2,321.71) (73.62) (3,445.18) (96.59) 
ก าไรขัน้ต้น 827.93 28.64 831.86 26.38 121.77 3.41 
รำยไดอ้ื่น 20.79 0.72 32.10 1.02 57.15 1.60 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (291.08) (10.07) (291.85) (9.25) (311.18) (8.72) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 557.64 19.29 572.12 18.14 (132.26) (3.71) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (135.16) (4.68) (136.87) (4.34) (286.93) (8.04) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 422.48 14.62 435.24 13.80 (419.18) (11.75) 
ภำษเีงนิได ้ (99.77) (3.45) (75.19) (2.38) 134.56 3.77 
ก าไรส าหรบัปี 322.71 11.16 360.05 11.42 (284.63) (7.98) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั - - (2.21) (0.07) - - 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 322.71 11.16 357.84 11.35 (284.63) (7.98) 
การแบ่งปันก าไรส าหรบัปี       
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 322.71 11.16 357.84 11.35 (284.63) (7.98) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - - - - - 
รวม 322.71 11.16 357.87 11.35 (284.63) (7.98) 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

ก ำไร (บำทต่อหุน้) 
1
 0.39  0.32  (0.25)  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 826.8  1,130  1,135  
1
 ค ำนวณดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีเ่รยีกชำระแลว้ทัง้หมด 

2
 ค ำนวณบนฐำนจ ำนวนหุน้จำกหุน้สำมญัทีอ่อกช ำระแลว้ภำยหลงักำรน ำเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้และหุน้จดัสรรเพื่อรบัรองกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธแิก่กรรมกำรและพนกังำน เทำ่กบั 1,150 ลำ้นหุน้ (fully-diluted)  
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งบกระแสเงินสด 
งบแสดงกระแสเงินสด งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 422.48 435.24 (419.18) 
รายการปรบัปรงุกระทบยอด    
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 611.37 610.52 1,035.86 
   คำ่ตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 0.91 3.19 7.74 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูต้ดัจ ำหน่ำย - - 0.29 
   ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของเงนิลงทุนระยะสัน้ - (0.28) - 
   ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ - (0.32) (0.43) 
   คำ่เผื่อ(กลบัรำยกำรค่ำเผื่อ)ส ำหรบัมลูคำ่วสัดคุงเหลอื 0.42 (0.21) (0.02) 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 26.00 2.96 - 
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 0.05 (0.70) 1.76 
   คำ่ใชจ้่ำยตำมภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 3.16 2.59 4.49 
   คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 9.00 
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรขำยสนิทรพัย ์ 2.24 4.40 (17.80) 
   ประมำณกำรหน้ีสนิ 39.54 31.10 102.50 
   ดอกเบี้ยรบั (2.54) (2.87) (3.17) 
   ดอกเบี้ยจำ่ย 135.16 136.87 286.93 
   คำ่ใชจ้่ำยจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4.72 21.41 7.52 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

1,243.50 1,243.90 1,015.47 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
   ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ - ลูกคำ้ทัว่ไป (292.04) (17.57) (115.72) 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 60.83 1.91 36.31 
   วสัดุคงเหลอื (51.87) (44.24) (203.31) 
   ภำษมีลูคำ่เพิม่รอเรยีกคนื - (236.97) (106.14) 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12.79 (33.99) 17.30 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (18.27) (48.07) 60.76 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น – ผูค้ำ้ทัว่ไป (109.76) 1,678.58 (886.54) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (50.10) (16.05) 60.65 
   เงนิสดจำ่ยเจำ้หน้ีค่ำซือ้สนิทรพัย ์ - (223.82) - 
   เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ (147.98) (72.55) (24.74) 
   เงนิสดจำ่ยผลประโยชน์พนกังำน - (6.58) (8.71) 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  10.94 18.29 268.75 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (4.56) (0.11) (213.74) 
เงินสดจากการด าเนินงาน 653.49 2,242.73 (99.68) 
   เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้ 2.54 2.87 3.17 
   เงนิสดจำ่ยดอกเบี้ย (134.36) (172.88) (338.72) 
   รบัคนืภำษเีงนิได ้ 37.85 28.45 - 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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งบแสดงกระแสเงินสด งบการเงินรวม 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

   จำ่ยภำษเีงนิได ้ (154.77) (161.70) (66.15) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 404.75 1,939.47 (501.38) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
   เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) 1.23 (37.96) 50.00 
   เงนิฝำกประจ ำเพิม่ขึน้ - (2.05) 0.51 
   เงนิลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้ (50.00) (30.00) - 
   เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ - 50.32 30.71 
   เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้และเงนิทดรองจำ่ยแก่บุคคลและ    
         กจิกำรที่เกีย่วขอ้ง(เพิม่ขึน้) ลดลง - -  
   เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง - -  
   เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัย ์ 0.16 21.02 - 
   เงนิสดจำ่ยซือ้สนิทรพัย ์ (638.42) (4,974.19) (2,267.64) 
   เงนิสดจำ่ยเจำ้หน้ีซือ้สนิทรพัย์ - - - 
   เงนิสดจำ่ยลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 
   เงนิสดจำ่ยลงทุนในบรษิทัอื่น (3.00) - - 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (690.03) (4,972.86) (2,186.42) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 273.49 (59.99) 486.18 
   เงนิกู้ยมืจำกบุคคลหรอืกจิกำรที่เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) (16.80) - (59.00) 
   จำ่ยช ำระเจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (128.74) (89.96) (156.00) 
   รบัเงนิจำกกำรออกหุน้กู้ - - 298.31 
   จำ่ยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำว (187.67) (350.54) (889.11) 
   เงนิกู้ระยะยำวเพิม่ขึน้ - (3,009.45) 3,121.00 
   เงนิสดรบัจำกกำรกู้ยมืระยะยำว - - - 
   เงนิสดรบัจำกกำรช ำระคำ่หุน้ - 4.87 3.64 
   รบัเงนิสดจำกกำรช ำระคำ่หุน้หรอืเพิม่ทุน 1,183.51 - - 
   จำ่ยเงนิปันผล - (56.50) (138.67) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 1,123.79 2,457.33 2,666.37 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 838.52 (576.06) (21.43) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 82.34 920.86 344.80 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 920.86 344.80 323.37 
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    
รำยกำรทีไ่มใ่ช่เงนิสด    
  ซือ้สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 298.48 120.00 11.24 
  เจำ้หน้ีคำ่ซือ้สนิทรพัย ์ - 635.99 791.09 
  โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 167.63 - - 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
 

 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 1.30 0.52 0.55 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 1.01 0.31 0.32 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 0.25 0.67 (0.01) 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไป เท่ำ 4.67 4.08 4.25 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 77.03 88.28 84.78 
อตัรำหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 18.90 14.76 12.25 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 19.05 24.39 29.38 
อตัรำหมนุเวยีนเจำ้หน้ีผูค้ำ้ทัว่ไป เท่ำ 3.60 2.28 3.20 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 99.99 157.88 112.43 
วงจรเงนิสด วนั (3.91) (45.21) 1.73 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

   

อตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 28.64 26.38 3.41 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 18.57 17.12 (5.31) 
อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 0.71 1.01 1.58 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 75.39 359.15 264.71 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ 11.08 11.30 (7.85) 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 21.58 14.91 (12.00) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

   
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 6.15 4.43 (2.56) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 26.23 16.59 5.86 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย์ เท่ำ 0.55 0.39 0.33 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.67 2.97 4.53 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจำ่ยดอกเบีย้ เท่ำ 4.86 12.97 (0.29) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ 0.42 0.35 (0.15) 
อตัรำกำรจำ่ยเงนิปันผล รอ้ยละ 18.25 17.51 (48.72) 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
    
ค ำอธบิำยผลกำรด ำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และฐำนะทำงกำรเงนินี้  เป็นค ำอธบิำยกำรเปลีย่น 

แปลงทีส่ ำคญัในงบกำรเงนิ ซึง่จดัท ำโดยมกีำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
มำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม โดยจะรวมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและกจิกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกนั 
โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกจิของขอ้ตกลงในกจิกำรร่วมคำ้ทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ และ 
SQ-ITD ตำมตำรำงดำ้นล่ำง) แลว้ พบว่ำกำรร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของสญัญำดงักล่ำว ถอืเป็นกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั บรษิทัฯ จงึจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิโดยรบัรูส้นิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยของกจิกำรร่วมคำ้ทัง้ 2 
แห่ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ 
ปัจจบุนั บรษิทัฯ มสีว่นร่วมในกำรควบคุมในบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

ชื่อกจิกำร สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ) ลกัษณะธุรกจิ 
    
บรษิทัย่อย    
บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั 100 ลงทุนในบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
    
กจิกำรร่วมคำ้    
กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ (ITD-SQ) 50 

 
ด ำเนินงำนภำยใต้สัญญำ กับ กฟผ. 
ส ำ ห รับ โ ค ร ง ก ำ ร เห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ 
โครงกำรที ่7 

กจิกำรร่วมคำ้ เอสควิ – ไอทดี ี(SQ-ITD) 50 
 

ด ำเนินงำนภำยใต้สัญญำ กับ กฟผ. 
ส ำ ห รับ โ ค ร ง ก ำ ร เห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ 
โครงกำรที ่7/1 

ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิใหบ้รกิำรงำนดำ้น
กำรท ำเหมอืงแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรด ำเนินงำน จะเป็น
กำรท ำเหมอืงถ่ำนหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นกำรเปิดหน้ำดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่ำนหนิ แลว้จงึ
ท ำกำรขดุถ่ำนหนิออกมำใชง้ำน 

โครงกำรในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) โครงกำรทีม่กีจิกำรรว่มคำ้เป็น
คู่สญัญำกบัลกูคำ้ และ (2) โครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำโดยตรง  

(1) โครงกำรทีม่กีจิกำรร่วมคำ้เป็นคู่สญัญำกบัลกูคำ้ ไดแ้ก่ โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกจิกำรรว่มคำ้ ITD-SQ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง มสีญัญำจำ้งเหมำหลกัระหว่ำง ITD-SQ กบั กฟผ. และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนเริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลำคม 2551 สิน้สดุสญัญำวนัที ่30 เมษำยน 2563 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมดตำม
สญัญำกบั กฟผ. ประมำณ 21,906 ลำ้นบำท ซึง่กจิกำรร่วมคำ้ด ำเนินงำนขดุขนและรบัรำยไดจ้ำก กฟผ. ภำยใตส้ญัญำ
ดงักล่ำว โดยมอีตัรำค่ำจำ้งทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ตลอดอำยุโครงกำรตำมสญัญำ อย่ำงไรกต็ำม ในสว่นงำนของบรษิทัฯ 
ภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำจำ้งเหมำชว่งกบักจิกำรร่วมคำ้ทัง้สองกจิกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ว่มคำ้ 
และบรษิทัฯ รบัเหมำช่วงงำนขดุ-ขนดงักล่ำวในสว่นของบรษิทัฯ และมกีำรก ำหนดอตัรำคำ่จำ้งเป็นอตัรำค่ำจำ้งต่อ
หน่วยปรมิำณขดุขน โดยจ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจกัรทีใ่ช ้ ประเภทของดนิ หรอืควำมยำกง่ำยในกำร
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ท ำงำน ซึง่ส ำหรบักำรรบัเหมำช่วง บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนขดุขน รวมถงึ ค่ำใชจ้่ำยกำร
บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นกำรด ำเนินงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรปฏบิตังิำน เช่น ค่ำน ้ำมนั ค่ำวตัถุระเบดิ ค่ำแรง 
และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอตัรำค่ำจำ้งของกำรรบัเหมำช่วงทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั จะต ่ำกวำ่อตัรำค่ำจำ้งจำกสญัญำ
จำ้งเหมำหลกัทีก่จิกำรร่วมคำ้ไดร้บัจำก กฟผ. เน่ืองจำกจะมกีำรกนัเอำสว่นต่ำงไปใชเ้ป็นค่ำด ำเนินงำนของกจิกำรรว่ม
คำ้เอง โดยเป็นค่ำใชจ้่ำยสว่นกลำงซึง่รวมถงึ ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ ภำระกำรช ำระคนืเงนิตน้เงนิกูย้มืธนำคำร ค่ำ
บรหิำรงำน และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ โดยบรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำจำ้งเหมำช่วงตัง้แต่ปี 2555 โดยแบง่งำนทีเ่หลอืในโครงกำร 
7 และโครงกำร 7/1 ระหว่ำงบรษิทัฯ และผูร้่วมคำ้ในมลูค่ำใกลเ้คยีงกนั โดยสญัญำจำ้งเหมำช่วงระหว่ำงบรษิทัฯ และ
กจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ ส ำหรบัโครงกำร 7 มมีลูค่ำ 4,221 ลำ้นบำท เริม่ตน้ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถงึวนัสิน้สดุ
โครงกำร  

ดงันัน้ ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรในหวัขอ้น้ี  
บรษิทัฯ จดัท ำงบกำรเงนิและรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนของสองโครงกำรน้ี จำก 2 สว่นคอื (1) รำยได้
และค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิกำรร่วมคำ้และ (2) รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนตำมสญัญำ
จำ้งเหมำช่วง  

กระบวนกำรสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
 
 
 
 

 

 

 

(2) โครงกำรที่บรษิัทฯ เป็นคู่สญัญำโดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมอืงหงสำ ประเทศลำว ซึ่งบรษิัทฯ เขำ้ท ำ
สญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว กบับริษัท หงสำ
เพำเวอร ์จ ำกดั โดยระยะเวลำตำมสญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินำยน 2558 สิน้สดุสญัญำวนัที ่31 ธนัวำคม 2569 มูลค่ำ
โครงกำรทัง้หมดประมำณ 12,779 ล้ำนบำท และเริ่มด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 22 มิถุนำยน 2558 และโครงกำรเหมือง 
แม่เมำะ 8 ที่บรษิัทฯ เขำ้ท ำสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดนิและถ่ำนที่เหมอืงแม่เมำะ สญัญำที่ 8 กบั กฟผ. เมื่อวนัที่ 26 
สงิหำคม 2558 โดยเป็นกำรบรกิำรรบัจำ้งในกำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิ ในโครงกำร 8 ของเหมอืงถ่ำนหนิแม่เมำะ ที่
อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ระยะเวลำตำมสญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 สิน้สุดสญัญำวนัที ่31 ธนัวำคม 
2568 มูลค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ  22,871 ล้ำนบำท โดยบรษิัทฯ เริม่ด ำเนินงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 
ล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่20 พฤศจกิำยน 2558 (ก่อนวนัเริม่ด ำเนินงำนในสญัญำ) จงึท ำใหม้รีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมอืงแม่
เมำะ 8 ตัง้แต่ไตรมำส 4 ของปี 2558  
  

 
กิจการรว่มค้า 

กฟผ. 

บริษทัฯ 

รายได้ของบริษทัฯ จากการด าเนินงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ 

(1) รำยไดจ้ำกกำรรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิกำรรว่มคำ้ 

(2) รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำช่วง 

สญัญำจำ้งเหมำหลกั 

สญัญำจำ้งเหมำช่วง 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทด ำเนินโครงกำรขุด ขนดินและถ่ำนหนิภำยใต้ 3 โครงกำรหลกั คอืโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมอืงหงสำ โดยในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 บรษิัทได้เริม่ติดตัง้ระบบ
สำยพำน ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2561 แมว้่ำจะตอ้งมเีหตุหยุดชะงกัจำกเหตุกำรณ์ดนินอกพืน้ทีท่ ำงำนของโครงกำรยุบตวัลงมำ
ท ำควำมเสยีหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ในช่วงเดอืนมนีำคม (“เหตุกำรณ์ดนิสไลด”์) แต่บรษิทั
กส็ำมำรถตดิตัง้แนวสำยพำนใหม่ไดใ้นไตรมำส 2/2561 โดยอตัรำกำรท ำงำน (Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70 – 75 ในช่วงไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2561 โดยเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 3/2561 ทีอ่ยู่รอ้ยละ 50 
ท ำใหพ้ลกิกลบัมำเป็นก ำไรในไตรมำส 4/2561 อกีทัง้บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมยื่นซองประมูลเพิม่เตมิในโครงกำร Operation 
and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงกำร Operation and Maintenance Services for 
Ash Conveyor System ทีเ่หมอืงหงสำ สปป.ลำว ในช่วงเดอืนมกรำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ ซึง่สอดคลอ้งกบัภำรกจิหลกัคอื
แสวงหำกำรลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีเ่ชีย่วชำญและมคีวำมเสีย่งต ่ำในภูมภิำค  CLMV อย่ำงยัง่ยนื 

สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานงบการเงินรวม 

ผลการด าเนินงานในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 
  
 ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 มรีำยไดร้วม 3,624 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 438 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ  14 จำกปี 2560 ซึง่เกดิจำก 

 รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 เน่ืองจำกผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกระบบสำยพำน ซึง่
เริม่ท ำงำนชำ้กว่ำก ำหนดจำกเหตุกำรณ์ดนิสไลดแ์ละอยู่ในระหวำ่งปรบัเพิม่ก ำลงักำรผลติใหไ้ด้
เตม็ประสทิธภิำพ 

 แต่หำกพจิำรณำถงึตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมคำ่เสือ่มรำคำ) นัน้ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ 1,123 ลำ้นบำท คดิเป็น
รอ้ยละ 48 สำเหตุหลกัมำจำก 

 ค่ำเสือ่มรำคำจำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ทีท่ยอยรบัรูเ้พิม่ขึน้ในปี 2561 โดยค่ำเสือ่มรำคำใน
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 358 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 288 
ในขณะทีอ่ตัรำกำรท ำงำนของระบบสำยพำนทีใ่ชด้ ำเนินงำนในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 นัน้ ท ำ

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 
% เพ่ิม(ลด)  
ปี 2561  

- ปี 2560 
รำยไดร้วม         2,911       3,186       3,624  14% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)         2,063       2,322       3,445  48% 
   1ค่ำเสือ่มรำคำ            602          598       1,019  70% 

ก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำ) 849 864 179 (79%) 
ก ำไรสทุธ ิ            323  360 (285) (179%) 
EBITDA margin (%) 40% 37% 25% (12%) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 29% 27% 5% (22%) 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 11% 11% (8%) (19%) 
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ไดป้ระมำณรอ้ยละ 50 ของก ำลงักำรผลติสงูสดุในไตรมำส 3/2561 และท ำไดป้ระมำณรอ้ยละ 70-
75 ในไตรมำส 4/2561 จงึท ำใหส้รำ้งรำยไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะมำชดเชยกบัค่ำเสือ่มรำคำทีเ่พิม่ขึน้ 

 ตน้ทุนค่ำน ้ำมนัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 เพิม่ขึน้จ ำนวน 180 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 116 
สอดคลอ้งกบัปรมิำณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้  

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 150 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 110 จำกกำรทยอยเบกิเงนิกูส้ ำหรบั
ลงทุนในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ตำมแผนงำน (เตม็วงเงนิกูย้มื) 

 ค่ำแรงโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 เพิม่ขึน้จ ำนวน 73 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 92 สอดคลอ้งกบั
จ ำนวนพนกังำนทีต่อ้งจดัหำเพิม่ขึน้ในกำรเตรยีมท ำงำนเต็มระบบตำมแผนงำน 

 สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 นัน้ขำดทุนสทุธ ิ285 ลำ้นบำท ในขณะทีผ่ลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 มี
ก ำไรสทุธ ิ360 ลำ้นบำท 

ผลการด าเนินงานรายโครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 
% เพ่ิม(ลด)  ปี 
2561 - ปี 2560 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7         

รำยได ้         1,238  905         848  (6%) 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)         1,160  867      1,044  20% 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ            391  280 324 16% 

ก ำไรขัน้ตน้ 77 39 (196) (608%) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 6% 4% (23%) (27%) 

โครงการเหมืองหงสา         

รำยได ้            731  857      1,027  20% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)            508  596 775 30% 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ            194  194 209 8% 

ก ำไรขัน้ตน้ 223 261 252 (4%) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 31% 30% 25% (6%) 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8         

รำยได ้            897       1,376       1,673  22% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)            395          859       1,622  89% 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ              17          125  483 288% 

ก ำไรขัน้ตน้ 502 517 51 (90%) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 56% 38% 3% (35%) 
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โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 

 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 มรีำยไดจ้ำกกำรขุดขน 848 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23 ของรำยไดร้วมในปี 
2561 ซึง่ลดลง 57 ลำ้นบำท หรอืลดลง รอ้ยละ 6 จำกปี 2560 ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขุดขน  905 ลำ้นบำท หรอื คดิเป็น
รอ้ยละ 28 ของรำยไดร้วมในปี 2560 เน่ืองจำกในปี 2561 มกีำรหยุดงำนเพื่อปรบัแนวสำยพำน (relocate) โดยใชเ้วลำ 
24 วนั ตำมแผนกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่3/2561  

 ก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 มผีลขำดทุน 196 ลำ้นบำท ในปี 2561 เนื่องจำกกำรสญูเสยีรำยได้
จำกกำรหยุดงำนเพื่อปรบัแนวสำยพำน (relocate) และมีฝนตกหนักต่อเนื่องจำกในช่วงฤดูฝน อีกทัง้ในไตรมำสที ่
4/2561 ผลผลติยงัท ำไม่ไดต้ำมเป้ำหมำยเนื่องจำกในเดอืน พฤศจกิำยน 2561 ระบบสำยพำนพึง่ไดก้ลบัมำท ำงำนเตม็
ก ำลงักำรผลิต จำกกำรที่มกีจิกรรมปรบัแนวสำยพำนตำมแผนเหมอืง ( relocated) ประกอบกบั อำท ิค่ำเสื่อมรำคำ 
ค่ำแรง นัน้ไม่สำมำรถลดลงได ้ 

โครงการเหมืองหงสา 

  โครงกำรหงสำมรีำยไดจ้ำกกำรขุดขน 1,027 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28 ของรำยไดร้วมในปี 2561 ซึง่
เพิม่ขึน้ 170 ลำ้นบำทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20  จำกปี 2560 ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขดุขน  857 ลำ้นบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 
27 ของรำยไดร้วมในปี 2560 เน่ืองจำกมรีำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเพิม่เครื่องจกัรเขำ้ท ำงำนตำมสญัญำงำนเพิม่ 

 โครงกำรเหมอืงหงสำมกี ำไรขัน้ต้นในปี 2561 จ ำนวน 252 ลำ้นบำท ลดลง 9 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 
จำกปี 2560 โดยมอีตัรำกำรท ำก ำไรเฉลีย่ทัง้ปีลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 25 เนื่องจำกสภำพหน้ำงำนทีม่ชี ัน้ถ่ำนแทรกจ ำนวน
มำกจงึท ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องจกัรเลก็มำกขึน้ซึง่มตีน้ทุนต่อหน่วยทีส่งูกว่ำกำรท ำงำนดว้ยเครื่องจกัรใหญ่ 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 

 ส ำหรบัปี 2561 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 มเีหตุหยุดชะงกัจำกเหตุกำรณ์ดนินอกพืน้ทีท่ ำงำนของโครงกำร
ยุบตัวลงมำท ำควำมเสยีหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ในช่วงเดอืนมีนำคม (“เหตุกำรณ์ดิน
สไลด”์) แต่บรษิทักส็ำมำรถตดิตัง้แนวสำยพำนใหม่ได้ภำยในครึง่ปีแรก โดยอตัรำกำรท ำงำน(Utilization rate) ของ
ระบบสำยพำนท ำไดป้ระมำณรอ้ยละ 50 ของก ำลงักำรผลติสงูสุดในไตรมำส 3/2561 และเพิม่ขึน้อยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 
70 -75 ของก ำลงักำรผลติสงูสดุในไตรมำส 4/2561  

บรษิทัยงัคงมรีำยไดจ้ำกกำรขดุขนดนิทัง้หมด 1,673 ลำ้นบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ  46 ของรำยไดร้วมปี 2561 
ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขุดขนดนิ 1,376 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43 ของรำยไดร้วมปี 2560 ซึง่เพิม่ขึน้ 297 ลำ้นบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จำกปี 2560 เน่ืองจำกปรมิำณขดุขนดนิทีเ่พิม่ขึน้ตำมสญัญำ 

ก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ในปี 2561 จ ำนวน 51 ลำ้นบำท ลดลง 466 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 90 จำกปี 2560 ทีม่กี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 517 ลำ้นบำท เน่ืองจำกช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 รำคำงำนต่อหน่วยตำม
สญัญำยงัคงสงูอยู่ที ่123.5 บำท และลดลงเหลอืประมำณ 54.6 บำท เป็นตน้มำ ในขณะเดยีวกบัทีค่วำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไรยงัคงต ่ำอยู่ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 จำกผลกระทบต่อเนื่องของเหตุกำรณ์ดนิสไลด์ แมว้่ำจะมรีำยได้
เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 297 ลำ้นบำท จำกก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
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ต้นทุนการให้บริการของบริษทั 

รายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของรายได้รวมจาก 
การให้บริการ (ร้อยละ) 

การเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2560-2559 2561-2560 
ต้นทุนการให้บริการ 2,062.8 2,321.7 3,445.2 71.4 73.6 96.6 12.6 48.4 
  ค่ำซ่อมแซม  241.2  269.6 392.0  8.3 8.6 11.0 11.8 45.4 
  ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  303.1  472.6 752.9  10.5 15.0 21.1 55.9 59.3  
  ค่ำเช่ำ  65.5  52.6 45.5  2.3 1.7 1.3 (19.6)  (13.4) 
  ค่ำแรงงำน  198.5  225.4 298.5  6.9 7.2 8.4 13.6 32.4  
  ค่ำวตัถุระเบดิ  108.7  103.0 91.1  3.8 3.3 2.6 (5.2)  (11.5) 
  ค่ำน ้ำมนัเครือ่ง  38.7  41.1 56.3  1.3 1.3 1.6 6.2 37.0 
  ค่ำส ำรองไฟฟ้ำส่วนเกนิ  39.5  31.1 102.8  1.4 1.0 2.9 (21.3)   230.5 
  ค่ำเสือ่มรำคำ  602.0  598.0 1,019.0  20.8 19.0 28.6 (0.7) 70.4  
  ตน้ทุนผูร้บัเหมำช่วง  452.3  510.7 671.5  15.7 16.2 18.8 12.9 31.5  
  ตน้ทุนอืน่ๆ  13.3  17.6 15.4  0.5 0.6 0.4 32.5  (12.5) 

ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร ส่วนใหญ่เป็นค่ำซ่อมแซม ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย โดยต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้หลกัมำจำกต้นทุนค่ำซ่อมแซม ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย และค่ำ
ส ำรองไฟฟ้ำสว่นเกนิ 

ค่ำซ่อมแซมเพิม่ขึน้ตำมกำรใชเ้ครื่องจกัรในกำรขดุขนซึง่ตอ้งมรีอบกำรซ่อมแซมตำมก ำหนดกำร Maintenance 
Schedule เพื่อใหก้ำรใชง้ำนเป็นไปตำมแผนงำน โดยเพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 122 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45 
ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกค่ำซ่อมแซมในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ทีเ่พิม่ขึน้ตำมเครื่องจกัรที่น ำมำใชง้ำนจ ำนวน 124 ลำ้น
บำท โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 ค่ำซ่อมแซมลดลง 27 ลำ้นบำท โครงกำรเหมอืงหงสำ ค่ำซ่อมแซมเพิม่ขึน้ 25 ลำ้นบำท   

ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ 280 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 
และโครงกำรเหมอืงหงสำทีม่ผีลผลติเพิม่ขึน้              

ค่ำเสือ่มรำคำทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่เกดิจำกจำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ทีท่ยอยรบัรู้สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ในปี 2561
ซึง่เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 358 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 288 ในขณะทีอ่ตัรำกำรท ำงำนของระบบสำยพำนทีใ่ช้
ด ำเนินงำนในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 นัน้ ท ำไดป้ระมำณรอ้ยละ 50 ของก ำลงักำรผลติสงูสุดในไตรมำส 3/2561 และ
ท ำได้ประมำณร้อยละ 70-75 ในไตรมำส 4/2561 จึงท ำให้สร้ำงรำยได้ไม่เพยีงพอที่จะมำชดเชยกบัค่ำเสื่อมรำคำที่
เพิม่ขึน้ 

ค่ำใชจ้่ำยค่ำส ำรองค่ำไฟฟ้ำสว่นเกนินัน้เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2557 เน่ืองจำกตำมสญัญำกบั กฟผ. ตัง้แต่เริม่แรก ไดม้ี
กำรก ำหนดจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำส่วนหนึ่งทีต่้องใช้ส ำหรบัด ำเนินกำรทัง้โครงกำรโดยไดร้บักำรสนับสนุนจำก กฟผ. ซึ่ง 
บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำอำจมคี่ำไฟฟ้ำสว่นทีจ่ะใชเ้กนิจำกกำรสนบัสนุนของ กฟผ. บรษิทัฯ จงึจะมกีำรตัง้ส ำรองค่ำไฟฟ้ำ
สว่นเกนิเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัแต่ละงวดทีจ่ะเกดิขึน้ตำมปรมิำณกำรขุดขนตำมแผนงำน โดยในงวดปี  2559 2560 และ
ปี 2561 มกีำรส ำรองค่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 39.5 ลำ้นบำท 31.1 ลำ้นบำท และ 102.8 ลำ้นบำทตำมล ำดบั  
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2561 มจี ำนวนรวม 311.2 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9.7 ของรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำร ใกลเ้คยีงกนักบังวดเดยีวกนัปีก่อนหน้ำ ทีม่คี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 291.9 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9.3 
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 287.0 ล้ำนบำท และ 136.9 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 109.6 

ภำษเีงนิได ้

 บรษิทัฯ บนัทกึผลประโยชน์ทำงภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 134.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกงบกำรเงนิในปี 2561 มผีลขำดทุนสทุธ ิ

ก ำไรสทุธ ิ

ก ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2561 มผีลขำดทุนสทุธเิท่ำกบั 284.6 ลำ้นบำท และส ำหรบัปี 2561 มกี ำไรสุทธ ิ
360.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

ตารางสรปุฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

สนิทรพัยร์วม  6,004.0 10,240.8 11,986.8 
หนี้สนิรวม 3,753.4 7,662.6 9,820.7 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,250.6 2,578.2 2,166.1 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ)  1.67 2.97 4.53 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 6.15 4.43 (2.56) 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 26.23 16.59 5.86 
อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 21.58 14.91 (12.00) 
 
สินทรพัย ์
 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 11,986.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,745.7 ลำ้นบำท 
จำก ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 17 โดยแบ่งเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน จ ำนวน 2,303.7 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้น 314 ล้ำนบำท จำกปีก่อน ส่วนสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 9,683.0 ล้ำนบำท 
(ปี 2560 เท่ำกบั 8,251.2 ลำ้นบำท) เพิม่ขึน้ 1,432.6 ลำ้นบำท จำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยถ์ำวร ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็น
สนิทรพัยส์ ำหรบัโครงกำรแม่เมำะ 8 ทีเ่ป็นไปตำมแผนกำรลงทุนโครงกำร 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 อยู่ที ่
4.53 เท่ำ และ 2.97 เท่ำ โดยสำเหตุหลกัเพิม่มำจำกเงนิกูร้ะยะยำวของโครงกำรแม่เมำะ 8 ซึง่เป็นกำรกูเ้พื่อน ำมำช ำระ
ค่ำเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นโครงกำรเป็นหลกั 

 
หน้ีสิน 

หนี้สนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 9,820.5 เพิม่ขึน้ 2,157.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 28 โดยมหีนี้สนิหมุนเวยีน จ ำนวน 4,214.5 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 407.2 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2560 ส่วนหนี้สนิไม่
หมุนเวยีน มจี ำนวน 5,606.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,750.76 ลำ้นบำท โดยกำรเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้
ของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชส้ ำหรบัโครงกำร 8 และกำรออกหุน้กูเ้พื่อบรหิำรสภำพคล่องของบรษิทั 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 1,921.1 ลำ้นบำท 4,522.9 ลำ้นบำท และ 7,257.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้
และระยะยำวของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 

รายการ 
งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 400.0 20.8 340.0 7.5 826.2 11.4 

เงินกู้ยืมระยะยาว       
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 387.8 20.2 982.2 21.7 1,409.7 19.4 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 1,133.3 59.0 3,200.7 70.8 5,012.8 69.2 

รวม 1,527.1 79.2 4,182.9 92.5 6,422.5 88.6 

รวมทัง้หมด 1,921.1 100.0 4,522.9 100.0 7,248.7 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เงนิกูย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชส้ ำหรบั
โครงกำร 8 และกำรออกหุน้กูเ้พื่อบรหิำรสภำพคล่องของบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกู ้ดงันี้ 

สนิเชือ่ 
วงเงนิ 

(ลำ้นบำท) 
อตัรำดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ 
(ลำ้นบำท) เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระ 

     
หนงัสอืค ้ำประกนั 5,307 0.25-0.75 1,459 - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ เงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีเลต
เตอรอ์อฟเครดติ ทรสัต์รซีที สญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศ วงเงนิป้องกนัควำม
เสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 

2,462 MOR 
MOR - 1 
MLR - 1 

อตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำก
ประจ ำ 3 เดอืน + 2 
Prime rate – 1%, 
Libor rate + 3.5% 

1,807 - 

เงนิกูร้ะยะยำว – โครงกำรเหมอืงหงสำ 1,650 MLR - 1 89.55 ช ำระดอกเบี้ยและเงนิต้นเป็นรำย
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สนิเชือ่ 
วงเงนิ 

(ลำ้นบำท) 
อตัรำดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ 
(ลำ้นบำท) เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระ 

 
 

เดือน เริ่มช ำระคืนเงินต้นเดือน
มกรำคม 2560 ตำมอตัรำของกำร
รบัเงนิค่ำงำน 

เงนิกูร้ะยะยำว – โครงกำรเหมอืงแมเ่มำะ 
         สญัญำที ่8 

5,220 MLR – 1.5, 
MLR – 2.5 

             - ช ำระเป็นรำยเดือน เริ่มช ำระ
เดือนมกรำคม 2561 ช ำระตำม
จ ำนวนเงนิค่ำงำนของโครงกำรที่
ไดร้บั 

เงนิกูย้มืระยะยำว – ทัว่ไป 750 MLR – 1.5, 
MLR – 2.5 

             - ช ำระเป็นรำยเดือน เริ่มช ำระ
เดอืนถดัจำกวนัที่เบกิใช้ครัง้แรก 
(วงเงนิ 200 ล้ำน) และ เริม่ช ำระ
เดอืนเมษำยน 2561 (วงเงนิ 250 
ลำ้น) 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ มขีอ้จ ำกดัต่ำงๆ เป็นกำรทัว่ไป ซึง่รวมถงึขอ้จ ำกดัในกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ กำร
ก่อภำระหนี้สนิของบรษิทัฯ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืค ้ำประกนั
โดยกำรจดจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงที่มอียู่ในปัจจุบนั และที่จะมขีึน้ในอนำคต จ ำน ำหรอืจ ำนองเครื่องจกัรของ
โครงกำรในสว่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ รวมถงึกำรโอนสทิธใินกำรรบัผลประโยชน์จำกกรมธรรมป์ระกนัภยั และค ้ำ
ประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัซึง่หลงัจำกบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้สถำบนักำรเงนิได้
มหีนงัสอืบอกยกเลกิบุคคลค ้ำประกนั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ วนัที ่ 31 
ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 59.9 ลำ้นบำท และ 0 บำท ตำมล ำดบั (รำยละเอยีดกำรกูย้มืจำกบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ใน
หวัขอ้ รำยกำรระหว่ำงกนั)  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 2,166.1 ลำ้นบำท ลดลง 412.1 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 16.0  

 

 

  

  
จ านวน 

(ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลง (ล้านบาท) การเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,250.6 2,578.2 2,166.1 1,510.9 327.6 (412.1) 204.3 14.6 (16.0) 
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สภาพคล่อง 

รายการ 
จ านวน (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 404.8 1,939.5 (501.4) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (690.0) (4,972.9) (2,186.4) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,123.8 2,457.3 2,666.4 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 838.5 576.0 21.4 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกบั 404.8 ลำ้น
บำท 1,939.5 ลำ้นบำท และ (501.4) ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 มสีำเหตุส ำคญัมำจำกจำกกำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้
และผลขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุของบรษิทัฯ ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกบั (690.0) ลำ้นบำท 
(4,972.9) ลำ้นบำท และ (2,186.4) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 เงนิสดจ่ำยดงักล่ำวจะเป็นในรูปแบบของกำร
ลงทุนซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อน ำไปใชเ้พิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนภำยในโครงกำร เหมอืงแม่เมำะ 8 ที่เป็นไป
ตำมแผนกำรลงทุนโครงกำร 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำใน กจิกรรมจดัหำเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกบั 1,123.8 ลำ้น
บำท 2,457.3 ลำ้นบำท และ 2,666.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำในกจิกรรมจดัหำเงนิ ในปี 2561 เกดิจำกกำรกู้ยมืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิเพิม่ขึน้และเงนิกูย้มืระยะยำวต่ำงๆ ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่กำรกูเ้งนิดงักล่ำวสว่นใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะ
ยำวของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 และกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 300 ลำ้นบำท 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
 

 
 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 1.30 0.52 0.55 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 1.01 0.31 0.32 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 0.25 0.67 (0.01) 
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อตัรำสว่นสภำพคล่อง 

บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 1.30 เท่ำ 0.52 เท่ำ และ 0.55 เท่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที ่
31 ธนัวำคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 มคีวามต้องการใชเ้งนิลงทุนและเงนิหมุนเวยีนจ านวนมากเพื่อบรหิารจดัการส าหรบัโครงการแม่
เมาะ 8 จงึท าใหใ้นปี   2561   มสีภาพคล่องทีต่ ่า ซึง่คาดว่าเมื่อบรษิทัฯ สามารถด าเนินโครงการแม่เมาะ 8 ไดเ้ตม็
ประสทิธภิาพดว้ยระบบสายพานและเครื่องจกัรขนาดใหญ่ทีต่ดิตัง้เสรจ็และพรอ้มด าเนินงาน บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสด
รบัทีด่ขี ึน้ 

อย่ำงไรกด็ ี บรษิทัฯ ยงัคงมมีมีำตรกำรอื่นๆ เพื่อรองรบัหำกบรษิทัฯ ขำดสภำพคล่อง อำท ิ (1) กำรเจรจำกบั
เจำ้หนี้กำรคำ้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้สนิคำ้หรอืจดัจำ้งท ำงำนใหม่ บรษิทัฯ จะจดัเงื่อนไขกำรช ำระเงนิทีเ่หมำะสม และ 
(2) กำรบรหิำรและเจรจำระยะเวลำกำรช ำระเงนิส ำหรบักำรจดัหำเครื่องจกัรทีม่มีลูค่ำเงนิลงทุนสงู (3) กำรตดิตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงนิอย่ำงใกลช้ดิ (4) กำรระดมเงนิทุน ในรปูแบบต่ำง ๆ เพิม่เตมิ เช่น หุน้กู ้ เป็นตน้ 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้มีำตรกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและวำงแผนค่ำใชจ้่ำยและกำรด ำเนินงำนดงัทีก่ล่ำวไวแ้ลว้
ขำ้งตน้ 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

   

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 28.64 26.38 3.41 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 18.57 17.12 (5.31) 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 11.08 11.30 (7.85) 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 21.58 14.91 (12.00) 

 
บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 28.64 รอ้ยละ 26.38 และรอ้ยละ 3.41 ส ำหรบังวดปี 2559 2560 

และ 2561 ตำมล ำดบั และ มอีตัรำก ำไรสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ 11.08 รอ้ยละ 11.30 และรอ้ยละ (7.85) ส ำหรบังวดปี 2559 
2560 และ 2561 (พจิารณาเหตุผลเพิม่เตมิในหวัขอ้ ผลการด าเนินงานในปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560) 

บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 21.58 รอ้ยละ 14.91 และรอ้ยละ (12.00) ส ำหรบังวดปี  
2559 2560 และ 2561  ตำมล ำดบั  
 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

   

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 6.15 4.43 (2.56) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 26.23 16.59 5.86 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.55 0.39 0.33 
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 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยเ์ท่ำกบัรอ้ยละ 6.15 รอ้ยละ 4.43 และรอ้ยละ (2.56) ส ำหรบังวดปี  
2559 2560 และ 2561 ตำมล ำดบั ซึง่เป็นอตัรำทีค่่อนขำ้งต ่ำเน่ืองจำกบรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์ำวรคอ่นขำ้งสงูตำมลกัษณะ
กำรประกอบธุรกจิทีม่กีำรลงทุนในสนิทรพัยส์งูเพื่อกำรด ำเนินงำนขดุขนและท ำใหม้คี่ำเสือ่มรำคำซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยที่
ไม่ใช่เงนิสดสงู อย่ำงไรกด็ ีหำกพจิำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร ซึง่เป็นอตัรำทีร่วมก ำไรสุทธแิละค่ำ
เสือ่มรำคำต่อสนิทรพัยถ์ำวร จะเท่ำกบัรอ้ยละ 26.23 รอ้ยละ  16.59  และรอ้ยละ 5.86 ส ำหรบังวดปี  2559 2560 และ 
2561 ตำมล ำดบั  

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 1.67 2.97 4.53 
อตัรำสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to EQUITY) เท่า 1.12 2.00 3.68 
อตัรำสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เท่า 2.15 4.35 8.82 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) เท่า 2.59 2.05 0.68 

 
ในปี 2561 อตัรำหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ เกดิจำกจำกกำรกูย้มืเงนิโครงกำรแม่เมำะ 8 เพิม่ขึน้

เตม็จ ำนวน  และผลขำดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้  อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯสำมำรถเจรจำกบัทำงสถำบนักำรเงนิเพื่อขอผ่อนผนักำร
ด ำรงอตัรำสว่นทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ ท าใหไ้ม่กระทบต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บรษิัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงั บรษิัทฯ  
ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้้อื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 
 
(1)   งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง

ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบั ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
แลว้ 

(2)   บรษิทัฯ มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3)   บรษิทัฯ ได้จดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมระบบดงักล่ำว และ  
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ  วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2562 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

 
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯ ได้รบัรองควำมถูกต้องแล้ว 

บรษิัทฯ ได้มอบหมำยให ้นำยกวติม ์ศริสิรรพ์ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมอืชื่อของ นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ก ำกบัไวบ้รษิทัฯ จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
 นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์

 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 

……………………………………….. 

 นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร /ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ ……………………………………….. 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์

 
กรรมกำร /ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

 

……………………………………….. 
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เอกสารแนบ 1 

รายการเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 1: รายการเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1) หมอ่มรำชวงศ์ปรดียิำธร เทวกุล 

 ประธานกรรมการ 

71 - ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีำก) 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท MBA (International Business), 

Wharton School, University of 

Pennsylvania 

- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐั

รว่มเอกชน รุน่ที ่1 วทิยำลยัป้องกนั

รำชอำณำจกัร 

ปริญญากิตติมศกัด์ิ : 

- บรหิำรธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำ

กำรธนำคำรและกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

- เศรษฐศำสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

- บรหิำรธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

สำขำวชิำกำรจดักำร มหำวทิยำลยั

มหำสำรคำม 

- เศรษฐศำสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

- บรหิำรธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

สำขำวชิำบรหิำรธรุกจิมหำวทิยำลยัรำชภฏั

เชยีงรำย 

- เศรษฐศำสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 

 

6.15 ไมม่ ี ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

2544 – 2549 

2549 – 2550 

2557 – 2558 

2557 

 

 

 

 

  

กรรมกำร  

กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ประธำนกรรมกำร  

ประธำนกรรมกำร  

กรรมกำร  

 

กรรมกำร  

กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร 

ผูว้ำ่กำร ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี

รองนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำร 

 

 

บรษิทั ไทยเอเซยีแปซฟิิคบรวิเวอรี ่จ ำกดั 

มลูนิธอิำจำรยป๋์วย 

สถำบนัป๋วย อึง๊ภำกรณ์ 

มลูนิธคิกึฤทธิ ์80 ฯ 

The Board of Governors of Asian 

Institute of Management, Philippines 

คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

กระทรวงกำรคลงั 

 

บรษิทัโพสตพ์บัลชิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2) นำยศริชิยั โตวริยิะเวช 

กรรมการอสิระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

55 - ปรญิญำตร ีสำขำวศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ University of 

Florida, USA 

- Certificate in Health Service Management 

สมำคมโรงพยำบำลเอกชนแหง่ประเทศไทย 

- Certificate of Senior Executive Program 

สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิ ศศนิทร ์

- Certificate in Delivery Information Service, 

Harvard Business School, Boston, USA 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่79/2552 

- RCL 1/2558 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่244/2560 

0.01 ไมม่ ี 2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำร 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั       

 

2559 - ปัจจบุนั       

2557 - 2558 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทุนและบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั 

(มหำชน) 

บรษิทั ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 

บรษิทั เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค์ จ ำกดั 

2557 - 2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ำกดั 

2556 - 2557  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทุน บรษิทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์จ ำกดั 

(มหำชน) 

 

 

  

3) นำงกิง่เทยีน บำงออ้ 

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

74 - ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท สำขำกำรบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่1/2550 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่53/2548 

0.01 ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

2549 - 2561 

2535 - 2547 

 

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ทีป่รกึษำ 

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั ไทยฟิลม์ จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั com-link จ ำกดั 

บรษิทั ไทยไวรโ์พรดกัซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั com-link จ ำกดั 

 

4) ดร.มงคล เหลำ่วรพงศ ์

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

49 - ปรญิญำเอก สำขำบรหิำรธรุกจิ(บญัช)ี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-  ปรญิญำโท สำขำบญัช ี 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี 

0.01 ไมม่ ี 2561 - ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมกำรอสิระ 

 

กรรมกำรอสิระ/ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง/  กรรมกำรทีป่รกึษำกำร

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ 

จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั แอพ็พลำย ดบี ีอนิดสัเตรยีล จ ำกดั 

(มหำชน) 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่BJC/2547 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่88/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

รุน่ที ่18/2550 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA) รุน่ที ่3/2551 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุน่ที ่15/2555 

- หลกัสตูร How to Measure the Success of 

Corporate Strategy (HMS) รุน่ที ่3/2556 

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) 

รุน่ที ่8/2557 

- หลกัสตูร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) รุน่ที ่

5/2561 

- Thai Standard on Auditing (TSA)  

- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)  

- Internal Control and Internal Audit  

 

2558 – ปัจจบุนั 

2552 - ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

2560 – 2561 

 

2556 – 2558 

ลงทุน 

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

อำจำรยพ์เิศษ สำขำวชิำชพีบญัช ี

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำร 

ผูส้อบบญัช ี

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

 

อำจำรยป์ระจ ำ สำขำบญัช ี 

 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ำกดั 

 

บรษิทั แอปโซลทูโกรท จ ำกดั 

บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ำกดั 

บรษิทั บำงประกง เทอรม์นิอล จ ำกดั 

(มหำชน) 

มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

5) นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร 

รองประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการบรหิาร 

70 - นิตศิำสตรม์หำบณัฑติ (LL.M. Corporations) 

New York University, New York, USA 

- ประกำศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติย

สภำ 

- ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

1.38 ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั

2550 – ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2544 – ปัจจบุนั 

 

รองประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำร 

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

กรรมกำรอสิระ/ ประธำนกรรมกำรสรร

หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั พเีอฟ คอนโทรลล ์กรุป๊ จ ำกดั 

บรษิทั ออิอน ธนทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

(DAP) รุน่ที ่43/2545 2544 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

2546 – 2558 

ประธำนกรรมกำร 

 

กรรมกำร 

กรรมกำรอสิระ/ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิซเินส ลอว์

เยอรส์ จ ำกดั 

บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ำกดั 

6) นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 

กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

55 - วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ  

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Master of Business Administration, Ohio 

University, Ohio, USA 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่94/2555 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่244/2560 

0.20 เป็นพีช่ำย 

นำยวทิวสั, นำยภวตั 

และนำยกวติม ์ศริ ิ

สรรพ ์

2558 – ปัจจบุนั 

2546 – ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

 

7) นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร/

กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ 

ประธานกรรมการความเสีย่ง 

54 - วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ  

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่94/2555 

0.36 เป็นน้องชำยนำย

ศำศวตั ศริสิรรพ ์

2558 – ปัจจบุนั 

2546 – ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

รองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร   

กรรมกำร    

กรรมกำร  

กรรมกำร  

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

บรษิทั ท ูแอนด ์โฟร ์พรอ็พเพอรต์ีส้ 

บรษิทั วรรณงำม จ ำกดั 

บรษิทั บำ้นเรอืนอรุณ จ ำกดั 

8) นำยภวตั ศริสิรรพ ์

กรรมการบรหิาร/ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร Supply Chain/ 

กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

51 - ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำร มหำวทิยำลยัรงัสติ 

- AAA Certificate, Golf Complex Operation 

and Management, San Diego Golf 

Academy 

- Master of Business Administration 

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่96/2555 

0.28 เป็นน้องชำยนำย

ศำศวตั ศริสิรรพ ์

2558 – ปัจจบุนั 

2546 – ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply Chain 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจดัหำและคลงั 

กรรมกำร 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

 

9) นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ 48 - บรหิำรธรุกจิบณัฑติ สำขำกำรเงนิกำร 0.83 เป็นน้องชำยนำย 2558 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ/ กรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 

ธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Master of Business Administration, San 

Diego State University 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่114/2558 

- STRATEGIC CFO รุน่ 5 

ศำศวตั ศริสิรรพ ์ 2553 – 2555 

 

2546 – ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ผูอ้ ำนวยกำรสว่นกลยุทธแ์ละพฒันำ

ระบบกำรเงนิภำคประชำชน 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั 

กระทรวงกำรคลงั 

บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

10) นำยชำล ีรกัษ์สุธ ี

  กรรมกำร 

60 - บญัชบีณัฑติ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยั

หอกำรคำ้ 

- กำรจดักำรมหำบณัฑติ สำขำกำรจดักำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่114/2558 

0.01 ไมม่ ี 2558 - ปัจจบุนั 

2531 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ 

(1964) จ ำกดั 

 

11) นำยประภำส วชิำกูล 

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 

63 - ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์(ธรณวีทิยำ) 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท วทิยำศำสตร ์(ธรณวีทิยำ) 

New Mexico Institute of Mining and 

Technology, U.S.A 

- หลกัสตูรDirector Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่186/2557 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นวทิยำกำร

พลงังำน สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 

- หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงูกำร
บรหิำรงำนพฒันำทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื สถำบนั

พระปกเกลำ้ 

- หลกัสตูรวทิยำลยักำรทพัเรอื สถำบนัวชิำกำร
ทหำรเรอืชัน้สงู 

- หลกัสตูรMasterful Coaching Workshop, 

Hay Group 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจบุนั 

2553 

2554 

2556 

2557 

 

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 

ผูช้่วยวำ่กำรเหมอืงแมเ่มำะ 

ผูช้่วยวำ่กำรบรหิำรเชื้อเพลงิ 

รองผูว้ำ่กำรกจิกำรสงัคม 

รองผูว้ำ่กำรเชื้อเพลงิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

- หลกัสตูรควำมรูด้ำ้นตลำดกำรเงนิเพือ่กำร
ตดัสนิใจส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู ศูนย์

กำรศกึษำตอ่เนื่องจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- หลกัสตูร Senior Executive Development 

Program -2 มลูนิธพิฒันำทรพัยำกรมนุษย์

ระหวำ่งประเทศ 

- หลกัสตูร Executive Program for Growing 

Companies, Stanford Graduate School of 

Business, U.S.A 

12) นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์ุคนธ ์

      กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ                                                                             

58 - ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำ

รำมค ำแหง 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ  

กรรมกำรผูจ้ดักำร                                                     

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั ส ำนกังำนทนำยควำมบำงกอกลอว ์

ออฟฟิค แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 

13) นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั 

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบญัชแีละ

กำรเงนิ/ กรรมกำรบรหิำร 

58 - บรหิำรธรุกจิบณัฑติ สำขำกำรบญัช ี

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- ศลิปศำสตรบ์ณัฑติ สำขำรฐัศำสตร ์

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ สำขำบรหิำร 

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่99/2555 

- CSP 45/2555 

- BRP 7/2555 

0.01 ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบญัชแีละ

กำรเงนิ 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

14) นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ 

ผูอ้ านวยการโครงการแมเ่มาะ/

กรรมการบรหิาร 

66 - ปวส. สำขำ Tool and Die Making วทิยำลยั

ช่ำงกลพระนครเหนอื (รำชมงคล) 

- วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ  สำขำอุตสำหกรรม 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีำชวีศกึษำ (รำชมงคล) 

- Mini MBA รุน่ 8 มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

0.39 ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั 

 

 

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแมเ่มำะ 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

- Micro MBA ฐำนเศรษฐกจิ รุน่ 24 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่96/2555 

15) นำยวฑิรูย ์ชนิวณชิยั 

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 

57 

 

 

 

- วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำไฟฟ้ำก ำลงั 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ เจำ้คุณ

ทหำรลำดกระบงั 

- หลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑติ 

สำขำ MPA สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำร

ศำสตร ์

0.01 ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

16) นำยรุจ  บณัฑุวงศ์        

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยพฒันำ

ธุรกจิ/ทีป่รกึษำอำวุโสทำง

วชิำกำร 

58 - วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำ

วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์

-  วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑติ   

    สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล  

    มหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี

    เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 

   ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- วศิวกรรมศำสตรด์ษุฏบีณัฑติ 

   สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล  

   มหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี

   เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 

   ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจบุนั 

2554 - 2559 

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยพฒันำธุรกจิ  

 ทีป่รกึษำอำวุโสทำงวชิำกำร 

รองประธำนบรหิำรอำวุโส (เหมอืงแร)่ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั 

(มหำชน) 

 

17) นำยสุรพล  อน้สุวรรณ 

เลขำนุกำรบรษิทั 

 

43 -ปรญิญำตร ีพำณชิยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ี

กำรเงนิและกำรธนำคำร

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ กำรเงนิ

และบรหิำรปฏบิตักิำร, สถำบนับณัฑติ 

0.05 ไมม่ ี 2558 - ปัจจบุนั  

2553– ปัจจุบนั 

 

 

 

เลขำนุกำรบรษิทั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณและจดัหำ

เงนิทุน 

 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

พฒันบรหิำรศำสตร ์นิดำ้ 

- Advance for Corporate Secretaries 1/2559 

- Company Secretary Program 65/2558 

- Board Reporting Program 17/2558 

- Company Reporting Program 12/2558 

- The Financial Analyst Program Certificate 

- หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New 

IPOs รุน่ที ่3 

 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1.1 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ 

หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร

 เทวกลุ

นายนพพนัธป์

 เมืองโคตร

นายศิริชยั โต

วิริยะเวช

นางก่ิงเทียน 

บางอ้อ

ดร.มงคล 

เหล่าวรพงศ์

นายศาศวตั 

ศิริสรรพ์

นายวิทวสั ศิริ

สรรพ์

นายกวิตม์ 

ศิริสรรพ์

นายชาลี 

รกัษ์สุธี

นายพิเชษฐ ์

มหนัต์สุคนธ์

นายประภาส 

วิชากลู

นายภวตั 

ศิริสรรพ์

นางวนัเพญ็ 

โฆษิตเรืองชยั

นายอวยชยั 

คล้ายทบัทิม

นายวิฑรูย ์

ชินวณิชยั

ดร.รจุ 

บณัฑวุงศ์

       

บริษทัฯ

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) C D,ED,M D,ID,CAC D,ID,AC D,ID,AC D,ED,M D,ED,M,CRC D,ED,M,RC D D,ID D,ID ED,M ED,M ED,M M M

บริษทัย่อย

บรษิทั สหกลพำวเวอร์ จ ำกดั ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค. จ ำกดั C,ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M

หมายเหต ุ: C    = ประธานกรรมการบรษัิท CRC = ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

D = กรรมการบรษัิท ED = กรรมการบรหิาร

ID = กรรมการอสิระ M = ผูบ้รหิาร

AC = กรรมการตรวจสอบ RC = กรรมการบรหิารความเสีย่ง

CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัฯ

บริษทั

 
 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ 
บริษทั 

สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั 
บริษทัย่อย 

บริษทั สหกลพาวเวอร ์จ ากดั 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล 
  

2. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร 
  

3. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช 
 

 

4. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ 
  

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์
 

 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์
  

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์
  

8. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์
 

 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์
  

10. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี
  

11. นำยประภำส วชิำกลู 
  

 

 = เป็นกรรมกำรในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

ณ ปัจจุบนั ผูร้บัผดิชอบงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั คอื นำงสำววกิำว ีกลิน่แกว้  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในทัง้ในส่วนของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย โดย

หวัหน้ำทมีตรวจสอบควบคุมภำยใน มคีุณสมบตั ิวุฒกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง องคก์ร/ประเภทธรุกิจ 

นำงสำว วกิำว ีกลิน่แกว้ 31 - บธ.บ. (กำรบญัชบีรหิำร) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 

- ไมม่ ี 2552 – 2557 
2557 – 2559 

 
2560 – ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูส้อบบญัชอีำวุโส 
ผูจ้ดักำร สำยงำนตรวจสอบ
ภำยในและควำมเสีย่ง 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน (1) 

บรษิทั แกรนทธ์อนตนั จ ำกดั 
บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮำ้สค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

(1) การแต่งตัง้ ถอดถอน และ โยกยา้ยหวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอ านาจอนุมตัขิอง คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 4 

รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมนิรายการทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 4:  รายละอียดเก่ียวกบัรายการประเมินรายการทรพัยสิ์น 

-ไมม่-ี 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 5 

ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 5.1:  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีนท่ำนผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอสิระ 3 
ท่ำน ซึง่มปีระสบกำรณ์ในดำ้นกำรบรกิำรจดักำรบญัช ีกำรเงนิ กำรก ำกบัดูแลกจิกำรและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไดแ้ก่ 
นำยศริชิยั โตวริยิะเวช เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงกิง่เทยีน บำงอ้อ และ ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์ เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ ในรอบปีบญัช ี2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฎบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ โดยไดป้ระชุมร่วมกบั
ฝ่ำยบรหิำร ผูต้รวจบญัช ีและผูต้รวจสอบภำยในตำมวำระทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง ปี 2560 (1)  ปี 2561 (1)  

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 6/7 4/4 

2. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 6/7 4/4 

3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ 8/8 5/5 7/7 4/4 
(1) กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในส่วนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรกำรปฎบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมสีำระส ำคญั สรุปได้

ดงันี้ 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำสอบทำนงบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมของบรษิทัประจ ำไตรมำสและงบ
กำรเงนิประจ ำปีร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช ีก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกนี้ยงัไดจ้ดัประชุมเป็น
กำรเฉพำะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรร่วมประชุมดว้ย ส ำหรบัรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัรอบบญัช ี
2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง เป็นไปตำมหลกักำรบญัชี
ที่รบัรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบกำรเงิน และมีขอ้มูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยใหน้ำงสำววกิำว ีกลิน่แกว้ เป็นผูร้บัผดิชอบงำนตรวจสอบภำยในของ

บรษิทั (อา้งองิ เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อใหก้ำรตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี รำยงำน
ตรวจสอบภำยในกบัฝ่ำยบรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้ ำแนะน ำและแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมี
ควำมเหมำะสมและเพยีงพอ 

 
 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
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3. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้งัเกตกำรปฎบิตังิำนของผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั แกรนท ์ ธอนตนั จ ำกดัโดยนำย

สมคดิ เตียตระกูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รบัอนุมตัิใหเ้ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในครัง้ทีผ่่ำนมำ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมคดิเหน็ว่ำผูส้อบบญัชมีคีวำมเป็นอสิระ เชีย่วชำญในวชิำชพี มปีระสบกำรณ์
เหมำะสม ปฎบิตังิำนไดผ้ลเป็นอย่ำงด ีและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

 
4. รายงานท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรำยกำรเกีย่วโยง หรอื รำยกำร
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทมคีวำมเพยีงพอและเป็นไปตำมเงื่อนไข
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต. 

 
5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดท้ ำกำรตรวจสอบและสนับสนุนใหบ้รษิทัมกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและปฎิบตัิ
ตำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัอย่ำงใกลช้ดิ 

ในรอบปีบญัช ี2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีและฝ่ำยบรหิำรไดพ้จิำรณำและ
ดแูลแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฏหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และมกีำรรเิริม่วำง
แนวทำงปฏบิตัใิหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตรวจสอบได ้และสำมำรถปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันำแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหม้คีวำมทนัสมยั ทนัต่อกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุ  

 
 

           ขอแสดงควำมนบัถอื 
                 -ลายมอืชือ่- 
         (นำยศริชิยั โตวริยิะเวช) 
              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
        
 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 1 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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ส าหรบัปี 2561 

 
 
 

 
แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 2 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

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

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

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

  

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

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 3 

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

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

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

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

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

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 4 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 5 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

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

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

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

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั

  



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 8 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 
เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

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

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

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

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

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

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

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

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

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

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 

 
 

 




