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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งสู่กำรเป็ นผู้นำในกำรทำเหมืองแร่อย่ำงมีคุณภำพและครบวงจร รวมถึงกำรเป็ นเจ้ำของเหมืองถ่ำนหินและ
โรงไฟฟ้ ำในระดับภูมภิ ำค และดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
พันธกิจ (Mission)


บริษัท ฯ จะใช้ค วำมรู้จ ำกกำรเป็ น ผู้ป ระกอบกำรมำพัฒ นำและบริห ำรงำนด้ำ นกำรท ำเหมือ งให้เ กิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลกู ค้ำ



บริษัทฯ จะพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่องอีกทัง้ สรรหำและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถเพิม่ มำกขึน้



บริษัทฯ จะแสวงหำโอกำสในกำรเป็ นเจ้ำของแหล่งถ่ำนหิน และแร่ธำตุอ่นื ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรดำเนิน
กิจกำรกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนทำงเลือกพร้อมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินและกำรเติบโตในอนำคต



บริษทั ฯ จะดำเนินงำนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐำนของควำมพึ งพอใจของลูกค้ำ
และควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

เป้ ำหมำย (Goal)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีกำรทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
เป็ นระบบเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปั จจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในอนำคต กล่ำวคือ
บริษทั ฯ จะดำเนินธุรกิจขุดและขนดินและแร่ต่ำงๆจำกโครงกำรทัง้ ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็ นกำรขยำยธุรกิจ
และกระจำยฐำนลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนำกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลทีด่ ี เพื่อ
สร้ำงควำมมังคั
่ งอย่
่ ำงยังยื
่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำร (Strategy)
ทิศทำงและแผนกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงและรักษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำองค์กรในด้ำนต่ำงๆ สำหรับสนับสนุนแผนกำรเติบโตในอนำคต เพื่อให้
บรรลุเป้ ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว โดยมีแนวทำงหลัก ดังนี้


ขยำยกำรดำเนินงำนไปในประเทศทีม่ ศี กั ยภำพโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV



บริหำรงำนด้ำนกำรทำเหมืองโดยยึดหลักกำรพัฒนำประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร กำรซ่อม
บำรุง (Maintenance) อย่ำงมีคุณภำพ และกำรควบคุมต้นทุนดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)


บริหำรโครงกำรโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพได้แก่ กำรวิเครำะห์และควบคุมต้นทุน กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพเครื่องจักร กำรควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ



สร้ำงระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรสือ่ สำรในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพื่อสนับสนุ นกำร
บริหำรงำน



พัฒ นำศัก ยภำพบุ ค ลำกรด้ว ยกำร 1) สร้ำ งควำมรู้ค วำมเชี่ยวชำญอย่ ำ งต่ อ เนื่อ ง 2) สร้ำงทัศ นคติแ ละ
จริยธรรมในกำรทำงำน 3) สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีเ่ หมำะสม



สร้ำงพันธมิตรและเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจ ทัง้ ในสำยกำรผลิต กำรซ่อมบำรุง และกำรบริหำรจัดกำร



จัดหำแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนและบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
1.2.1 ความเป็ นมา
กลุ่มบริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรม
โยธำ มำตัง้ แต่ปี 2513 เพื่อรองรับกำรกระจำยควำมเจริญสูภ่ ูมภิ ำคทัวประเทศตำมนโยบำยกำรพั
่
ฒนำประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนำมใน
สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิน โครงกำรที่ 1 กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำร
เปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถึง 2533
และได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ
3,544 ล้ำนบำท และ 9,865 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต่อมำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อเป็ นบริษทั หลักในกำรทำธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรและ
ดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมือง กำรปฎิบตั ิงำนเปิ ดหน้ำเหมือง กำรให้
คำปรึกษำด้ำนงำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จำกัด ยังคงมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ โดยได้รบั งำนก่อสร้ำงสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ น
สำหรับกำรทำเหมือง เช่น ถนน ที่พกั อำศัย เป็ นต้น ในปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่
อย่ำงครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั สหกล ได้ดำเนินกำรโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภำยหลังแปรสภำพ
จำกบริษัทจำกัด เป็ นบริษัทมหำชนจำกัดในปี 2558 โดยมีช่อื เต็มว่ำ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
(“บริษทั ฯ”)
ปั จจุบนั กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) ในอัตรำร้อยละ 50 เท่ำกัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำน
หินให้กบั เหมืองถ่ำนหิน ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ซึง่ กฟผ.เป็ นผูว้ ่ำจ้ำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถึง 2563
และโครงกำร 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยำยน 2558 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906 ล้ำนบำท และ 5,273 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ กำลังดำเนินโครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี
2558 ถึง 2569 และโครงกำร 8 ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ ซึง่ มีระยะเวลำตำมสัญญำระหว่ำงปี 2559 ถึง 2568
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
1.2.2 พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบ 11 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2551 - ปี 2561)
ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

2551 – 2563

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) จัดตัง้
กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินและถ่ำนหินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและ
ถ่ำนหินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906
ล้ำนบำท

2554 – 2558

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1
- บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตัง้ กิจกำรร่วมค้ำเอสคิว -ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด ขนดินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1 ปริมำณ 80.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
แน่น โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 5,273 ล้ำนบำท

2557

โครงกำรเหมืองหงสำ เมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
- บริษทั ฯ รับจ้ำง บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหิน ซึง่ มีมูลค่ำ
โครงกำรเท่ ำ กับ 11,742.7 ล้ำ นบำท โดยเข้ำ ลงนำมในสัญ ญำสัม ปทำนเมื่อ วัน ที่ 23
มกรำคม 2557
- ในเดือนกรกฎำคม 2557 บริษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำกผลกำไรของ
ปี 2555 ในอัตรำปั น ผลหุ้นละ 14 บำท สำหรับหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิด เป็ นเงิน
ทัง้ หมด 70 ล้ำนบำท

2558

-

-

2559

-

-

บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำก 500 ล้ำนบำท เป็ น 750 ล้ำนบำท โดยบริษัท ฯ
เรียกเพิม่ ทุนจำกผูถ้ ือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้ำนบำท เพื่อนำมำใช้ใน
โครงกำรหงสำ โดยมีมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 จำนวน 200 ล้ำน
บำท และมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 26 มกรำคม 2558 และได้จดั สรรหุน้ ดังกล่ำวในวันที่
27 กุมภำพันธ์ 2558
บริษทั ฯ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำงำนจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ โครงกำรที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหำคม 2558 ซึง่ มีมลู ค่ำรวมเท่ำกับ 22,871 ล้ำนบำท
โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2568
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็ น 1,150 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุน้ เพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น 380 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ
1 บำท โดยหุน้ ทีเ่ หลืออีก 20 ล้ำนหุน้ สำรองไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
ตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559
วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บุคคลทัวไปจองซื
่
อ้ หุน้ (Initial
Public Offering) จำนวน 380,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำย
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

-

2560

-

-

2561

-

-

-

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำน มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยจำหน่ำยในรำคำหุน้ ละ 3.2 บำท
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สำมัญของ SQ
เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก
จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร
ตัง้ แต่งำนขุดขนหน้ำดินและกระสะ งำนขุดขนแร่ดบิ งำนบริหำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่
จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน และงำนจัดกำรแร่ดบิ และกำรพัฒนำปรับปรุงโรงแต่งแร่ให้กบั
บริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด มูลค่ำสัญญำ 3,672 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมี
ปริมำณกำรผลิตแร่ดบี ุกปี ละประมำณ 2,100 ตัน
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 4,870,150 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 4,870,150 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 15,129,850 หน่วย
ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ำรลงนำมสัญญำงำนเพิม่ โครงกำรเหมืองหงสำ
ประเทศลำว ได้แก่ งำนขุด-ขนดิน จำนวน 28 ลบ.ม. ซึง่ มีมูลค่ำงำนประมำณ 1,036 ล้ำน
บำท
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2561 ได้มเี หตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรได้สไลด์มำ
ทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดนิ สไลด์”) ส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำ ช้ำในกำรดำเนิ นงำนในระบบสำยพำน แต่ บริษัทก็สำมำรถติดตัง้ แนว
สำยพำนใหม่ได้ในไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริม่ ดำเนินงำนได้ โดยอัตรำกำรทำงำน
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้ทยอยปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 3,644,750 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 3,644,750 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 11,485,100 หน่วย
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
1.2.

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)

50%

50%

กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

กิ จการร่วมค้า
เอสคิ ว – ไอทีดี

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

บริษทั
1 กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50

2 กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี

ร้อยละ 50

3 บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จำกัด

ร้อยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1
(ปั จจุบนั โครงกำรที่ 7/1 สิน้ สุดแล้ว)
ลงทุนในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
พัฒนำและลงทุนในธุรกิจ ผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำลงวันที่ 6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้ำงขุด – ขนดินและถ่ำนหินทีเ่ หมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจำนวนเงิน 21,906
ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563
กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี
กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำโดยมีผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2554 ระหว่ำงบริษทั
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อย
ละ 50:50 เพื่อรับจ้ำงเหมำขุด – ขนดินและถ่ำนหินที่เหมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย เป็ น
จำนวนเงิน 5,273 ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558 (อย่ำงไรก็ดี
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว มีกำรจ้ำงเหมำช่วงกิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี ให้ไปทำงำนพืน้ ทีโ่ ครงกำร 7 ตัง้ แต่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำรร่วมค้ำ เนื่องจำกทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี นัน้ ยังมีศกั ยภำพในกำรใช้งำนต่อและโครงกำรที่ 7/1 และ โครงกำร 7
นัน้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหลังจำกทำงำนส่วนนี้เสร็จแล้วจึงจะมีกำรแบ่งทรัพย์สนิ สุดท้ำยระหว่ำงผู้ร่วมค้ำ และ
ดำเนินกำรเลิกกิจกำร)
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท มี
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำ ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัดมีกำรเพิม่ ทุนระหว่ำงปี 2558 ทำให้ปัจจุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ น
10 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่ำหุน้ ละ 10 บำท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และมี
กำรเพิม่ ทุนในปี 2559 จำนวน 20 ล้ำนบำท ทำให้ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้ำนบำท คิดเป็ น
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท โดยบริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กติ ิยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตำมลำดับ ทัง้ นี้บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ
พลังงำนลม และ/หรือ พลังงำนทำงเลือกอื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ภาพรวมประกอบธุรกิ จ

ปั จจุบนั บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ ให้บริกำรงำนด้ำนกำรทำ
เหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ นกำรทำ
เหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึงทำกำร
ขุด ถ่ ำ นหิน ออกมำใช้ง ำน เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ำรด้ำ นกำรท ำเหมือ งแร่ อ ย่ ำ งครบวงจร กำรให้บ ริก ำร
ครอบคลุมงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) กำรวำงแผนงำนเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทำกำรจัดทำแผนงำนในเหมืองทัง้ หมด เริ่มตัง้ แต่ กำร
เตรียมพื้นที่แหล่งแร่ ทจ่ี ะขุด พื้นที่ทง้ิ ดิน และพืน้ ทีก่ ่อสร้ำง กำรเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงกำรจัดทำแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลำง และระยะยำว แบบก่อสร้ำงองค์ประกอบต่ ำงๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพำน ผนังกัน้ น้ ำ
คลองผันน้ำ สำนักงำน ฯลฯ ตลอดจนแผนในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมือง
(2) กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง บริษทั ฯ สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองได้หลำยระดับด้วยควำมชำนำญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่
สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองแร่ได้หลำยประเภท เช่น ถ่ำนหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) กำรเป็ นทีป่ รึกษำงำนเหมือง
(4) กำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรขนำดใหญ่และงำนซ่อมบำรุงซึง่ เป็ นกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำดำเนินงำน รวมถึงบริกำรงำนซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชำญ
(5) กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำและระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น
กลุ่มบริษัทสหกล เริม่ ให้บริกำรด้ำนเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 โดยเป็ นผู้ดำเนินธุรกิจ ไทยรำยแรกที่รบั ผิดชอบ
ดำเนินงำนโครงกำรเปิ ดหน้ำเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท โดยงำนแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงกำรเหมือง
แม่เมำะ โครงกำร 1 ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่ำโครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 2,770
ล้ำนบำท งำนต่อมำของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่ำ
โครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 7,648 ล้ำนบำท หลังจำกนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งำนทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนขุด ขน และ
ลำเลียงดินและถ่ำนหิน งำนติดตัง้ ระบบสำยพำนในเหมืองแม่เมำะ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวงสำยสำคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษัท
สหกล อยู่ภำยใต้กำรดำเนิน งำนของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยเป็ นผู้
รับจ้ำงในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหินใน โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8 ซึง่ เป็ น
โครงกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรในอดีตของ กฟผ. โดยโครงกำร 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่
30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 21,906 ล้ำนบำท โครงกำร 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554
สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2558 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 5,273 ล้ำนบำท และ โครงกำร 8 ซึง่ มีระยะเวลำ
ดำเนินกำรตำมสัญญำตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2568 และมีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
22,871 ล้ำนบำท
นอกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำน
หิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับ บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกรำคม
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวมีมูลค่ำประมำณ 11,743 ล้ำนบำท เริม่ ต้นโครงกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และสิน้ สุด
โครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 และลงนำมในสัญญำงำนเพิม่ จ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมืองหงสำ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด มูลค่ำประมำณ 1,039 ล้ำนบำท เริม่ ต้น
โครงกำรวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 และสิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569
โครงการปัจจุบนั
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดำเนินโครงกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรที่มกี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับ
ลูกค้ำ และ (2) โครงกำรที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง โดยโครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ สำหรับโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำ
โดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ ประเทศลำว ซึง่ เข้ำทำสัญญำกับบริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด โครงกำรเหมืองแม่
เมำะ โครงกำร 8 ซึง่ ทำสัญญำกับ กฟผ. และบริษทั ฯ เริม่ ดำเนินงำนในเดือนพฤศจิกำยน 2558 โครงกำรเหมืองดีบุก
ซึง่ บริษทั ฯ ได้เซ็นสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ อย่ำงไรก็ดขี ณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรอเจ้ำของโครงกำรได้รบั ประทำนบัตรจำกรัฐบำลและกำรปรับ
รูปแบบกำรทำงำนเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงให้กบั บริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด
โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทำสัญญำกับ กฟผ. เพื่อเข้ำดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 (“สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
โครงกำร 7”) ผ่ำนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงกำร
7 โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ซึง่ โครงกำร 7 เริม่ ดำเนินงำนในเดือนตุลำคม 2551
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2551 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับ ITD ในสัดส่วนกำรร่วมลงทุนของ
กิจกำรร่วมค้ำทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ำกัน โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และก่อตัง้ กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวภำยใต้ช่อื
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เพื่อดำเนินกำรในฐำนะกิจกำรร่วมค้ำโดยจะร่วมมือกันทำงำนขุด -ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 ทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้ลงนำมกับ กฟผ.
สำหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงกำร 7 บริษทั ฯ และ ITD นำเข้ำมำใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นำเครื่องจักรเข้ำมำใน
ลักษณะสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่ ITD ขำยเครื่องจักรเข้ำมำใน ITD-SQ
สำหรับงำนภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงงำน ITD-SQ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดิน งำนขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์
รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ำในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งำนระหว่ำงบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งำนวำงท่อ
ระบำยน้ำ งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญำ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 และสิน้ สุดสัญญำวันที่
30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยงำนทัง้ 3 รำยกำรมีรำยละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดิ นปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสำมำรถขุดได้ง่ำย ซึง่ ลักษณะดินอำจมีหนิ แทรกอยู่และบำงส่วนอำจมีหน้ำดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น เมื่อ 31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้วจำนวน 319 ล้ำนลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 87 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนขุดขน
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ดินสะสมที่เหลือจำนวนทัง้ หมด 46 ล้ำน ลบ.ม. แน่ นหรือคิดเป็ นร้อยละ 13 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทัง้ หมด
ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านตัน โดยลักษณะของถ่ำนหิน
ลิกไนต์ทจ่ี ะต้องทำกำรขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน ซึง่ ถ่ำนหินดังกล่ำว
จะถูกขนไปเททีเ่ ครื่องโม่ถ่ำนที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องโม่ถ่ำนที่ กฟผ. กำหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จำนวน 45 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 90 ของปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนคัด
แยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทเ่ี หลือจำนวนทัง้ หมด 5 ล้ำนตันหรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำน
ลิกไนต์สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ ลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ ำ น (Parting) ดิน ระหว่ ำ งชัน้ ถ่ ำ น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ ำ น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผูจ้ ดั หำและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสำยพำนทีจ่ ะใช้ทำงำนนี้ ณ จุด
ที่ กฟผ. กำหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสำยพำน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่ำวออกจำกบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 28 ล้ำน
ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 70 ของปริมำณงำนขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนขนดินทีเ่ หลือจำนวนทัง้ หมด
12 ล้ำน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของปริมำณงำนขนดินสะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี ้องทำงำนให้แล้ว
เสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
ในช่วงต้นโครงกำร 7 กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เป็ นผูด้ ำเนินงำนในโครงกำร โดยแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงผู้
ร่วมค้ำแต่ละฝ่ ำยเท่ำๆกัน อย่ำงไรก็ดี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของฝ่ ำยจึงมีกำรทำสัญญำระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำ
กับผูร้ ่วมค้ำ เพื่อให้มกี ำรแบ่งรำยได้ตำมกำรทำงำนทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยตำมทีต่ นได้ใช้
จริง ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำแรง ค่ำวัสดุ ค่ำไฟฟ้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
รำยละเอียดของสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนำคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงกำร โดยมีรำยละเอียดงำนดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B ซึง่ ปริมำณ
งำนในสัญญำเป็ นกำรกำหนดมำจำกปริมำณงำนรำยกำรที่ 1 คงเหลือทัง้ หมดของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2555
ปริมำณประมำณ 267 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งำนรำยกำรที่ 1 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 12 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือ ทัง้ หมด 403 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ : ตัวเลขตำมตำรำงข้ำงต้นเป็ นวิธกี ำรคำนวณจำก
ปริมำณคงเหลือจำกสัญญำจ้ำงเหมำช่วงเท่ำนัน้ ไม่รวมมูลค่ำงำนส่วนกลำง)
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านตัน (ปริมำณทีต่ กลงกัน
ตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 16.8 ล้ำนตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือทัง้ หมด 3.4 ล้ำนตัน โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำน
คงเหลือทัง้ หมด 120 ล้ำนบำท
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รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมำณทีต่ กลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 8.3 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น) โดยบริษทั ฯ
ดำเนินงำนรำยกำรนี้เสร็จสิน้ แล้วในปี 2558
โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำร งำนขุด ขนดิน และถ่ำนให้บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมื่อวันที่
22 มิถุนำยน 2558
โดย HPC ได้รบั สัมปทำนในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อน โดยใช้ถ่ำนหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง
ณ ตอนเหนือของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ขนำดกำลังกำรผลิตประมำณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะ
จำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้แก่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย ตำมสัญญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ ำ ที่ได้ลงนำมไปเมื่อเดือน
เมษำยน 2553 และบำงส่วนให้แก่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ทัง้ นี้ HPC ถือหุน้ โดยบริษทั บ้ำนปู เพำเวอร์
จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ บริษทั Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสำหกิจของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำ กับ HPC
ในวันที่ 23 มกรำคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ ำ
งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นทีจ่ ำเป็ น ฯลฯ มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
11,743 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมดประมำณ 1,800 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจำกเงินกู้ยมื จำก
สถำบันกำรเงิน และกำรเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงกำรดังกล่ำวได้เริม่ ต้นดำเนินงำนเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และ
สิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี และในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ลงนำมสัญญำงำนเพิม่
รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 1,036 ล้ำนบำท เริม่ ต้นดำเนินกำรเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม
2561 โดยมีรำยละเอียดของงำนดังนี้
รายการที่ 1 งานขุดและขนดิ น ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่ น (รวมปริมำณงำนส่วนเพิม่ ตำมสัญญำใหม่)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดิน ปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 183
ล้ำน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็ นร้อยละ 78 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 7,228 ล้ำนบำท (ปริมำณงำนและมูลค่ำงำนรวม
งำนสัญญำงำนส่วนเพิม่ )
รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริ ก ตัน (เริม่ ดำเนินงำนในเดือน
มกรำคม 2559) อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึน้ อยู่กบั ควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหิน
ของโรงไฟฟ้ ำหงสำ ซึง่ อำจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 70 ล้ำนเมตริกตัน
คิดเป็ นร้อยละ 85 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 2,683 ล้ำนบำท
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 8 กับ
กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหำคม 2558 มีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมด
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ประมำณ 7,200 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมถึงงำนทำระบบระบำยน้ ำ
ในบ่อเหมืองและบนทีท่ ้งิ ดิน โดยสัญญำของโครงกำร 8 เริม่ ต้นในเดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนธันวำคม 2568 รวม
ระยะเวลำประมำณ 10 ปี อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เริม่ งำนจริงในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ทัง้ นี้ งำนในโครงกำร 8 มี
รำยละเอียดงำนดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินปริมำณคงเหลือตำมสัญญำ 324 ล้ำนลบ.เมตร
คิดเป็ นร้อยละ 86 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 17,757 ล้ำนบำท
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำ 26 ล้ำนตัน คิดเป็ นร้อยละ 84
เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 1,022 ล้ำนบำท
ค. โครงการเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“โครงการดีบุก”)
- เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งำนขุดขนหน้ำดินและกระสะ งำนขุดขนแร่ดบิ งำน
บริหำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน และงำนจัดกำรแร่ดบิ และกำรพัฒนำปรับปรุงโรงแต่งแร่
ให้กบั บริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด มูลค่ำสัญญำ 3,672 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมีปริมำณกำรผลิตแร่ดบี ุก
ปี ละประมำณ 2,100 ตัน อย่ำงไรก็ดขี ณะนี้ อยู่ระหว่ำงรอต่ ออำยุประทำนบัตร และกำรปรับปรุงรูปแบบกำรทำงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เนื่องจำกอำยุของประทำนบัตรทีอ่ ำจเปลีย่ นแปลงไปจำกข้อตกลงในสัญญำ
ทัง้ นี้ รำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำร 7 ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรรับจ้ำงเหมำ
ช่วงจำกกิจกำรร่วมค้ำตำมทีร่ ะบุในสัญญำ (รำยละเอียดในหัวข้อ “กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงกำร) และ
รำยได้ทไ่ี ด้รบั จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ โดยแบ่งตำมสัดส่ว นของบริษทั ฯ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทฯ คำดว่ำจะมีปริมำณกำรทำงำนคงเหลือและมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำรทีเ่ ป็ นสัดส่วนของบริษทั ฯ
ตำมตำรำงด้ำนล่ำง (หมำยเหตุ: กำรคำนวณปริมำณงำนคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ สำหรับโครงกำร 7 นัน้ อ้ำงอิงจำกปริมำณงำนใน
ส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินงำนจริง บวกกับปริมำณงำนทีด่ ำเนินงำนโดยกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งแบ่งตำมสัดส่วนของปริมำณงำนในส่วนที่บริษัทฯ
ดำเนินงำนจริง)

โครงการ

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำร 7(ตุลำคม 2551 ถึง
เมษำยน 2563)

ลักษณะงาน

งำนที่ 1 ขุดขนดิน
งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน
งำนที่ 3 งำนขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

โครงกำรเหมืองหงสำ ประเทศ
ลำว (มิถุนำยน 2558 ถึง
ธันวำคม 2569)

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ปริ มาณงานคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2561
2560

26 ล้ำนลบ.ม.
แน่น
4.3 ล้ำน
เมตริกตัน

11ล้ำนลบ.ม.แน่น

1,157 ล้ำนบำท

404 ล้ำนบำท

3.4 ล้ำนเมตริกตัน

182 ล้ำนบำท

120 ล้ำนบำท

-

78 ล้ำนบำท2

58 ล้ำนบำท2

183 ล้ำนลบ.ม.
แน่น

6,964 ล้ำนบำท

7,228 ล้ำนบำท

70 ล้ำนเมตริกตัน

2,943 ล้ำนบำท

2,688 ล้ำนบำท

323 ล้ำนลบ.ม.
แน่น

19,233 ล้ำนบำท

17,757 ล้ำนบำท

171 ล้ำนลบ.ม.
แน่น
75 ล้ำน
เมตริกตัน
350 ล้ำนลบ.ม.
แน่น

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

ดำเนินกำรผ่ำน
กิจกำรร่วมค้ำ
ITD-SQ

3

ดำเนินกำรโดย
บริษทั ฯ เอง
ดำเนินกำรโดย
2-5

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

โครงการ

โครงกำร 8 (ดำเนินกำรจริง
พฤศจิกำยน 2558 ถึง ธันวำคม
2568)

ลักษณะงาน

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน

ปริ มาณงานคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2561
2560

31 ล้ำน
เมตริกตัน

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

บริษทั ฯ เอง
26 ล้ำนเมตริกตัน

1,219 ล้ำนบำท

1,022 ล้ำนบำท

ปริมำณ 1,800 เมตริกตัน
459 ล้ำนบำท
459 ล้ำนบำท
1,800 เมตริกตัน 1,800 เมตริกตัน
ดำเนินกำรโดย
ต่อปี ในปี ที่ 1
4
โครงกำรดีบุก(7 ปี )
บริษทั ฯ เอง
ปริมำณ 2,100 เมตริกตัน
12,600
12,600 เมตริกตัน
3,213 ล้ำนบำท
3,213 ล้ำนบำท
ต่อปี ในปี ท่ี 2-7
เมตริกตัน
1/ ปริมำณและมูลค่ำคงเหลือตำมสัญญำจ้ำงเหมำหลักโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ภำยใต้กำรดำเนินงำนในสัดส่วนของบริษทั ฯ(รวมปริมำณ
และมูลค่ำงำนส่วนกลำง)
2/ บริษทั ฯ มีมลู ค่ำคงเหลือสำหรับงำนที่ 3 งำนขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะโครงกำร 7 ถึงแม้ว่ำจะไม่ มปี ริมำณคงเหลือ
เนื่องจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้ของงำน ส่วนนี้ ตำมทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งรำยได้ตำมสัดส่วนงำนกับผูร้ ว่ มค้ำ ITD ในกำรขนดิน กฟผ. ถึงแม้ว่ำในบำงช่วงเวลำ
กำรขนดินส่วนใหญ่จะอยู่ทส่ี ำยพำนของผูร้ ว่ มค้ำ ITD ก็ตำม
3/ ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ำรลงนำมสัญญำงำนเพิม่ โครงกำรเหมืองหงสำ ประเทศลำว ได้แก่ งำนขุด-ขนดิน จำนวน 28 ลบ.ม.
แน่น ซึง่ มีมลู ค่ำงำนประมำณ 1,036 ล้ำนบำท
4/ ตำมสัญญำลงนำมในวันที่ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 อย่ำงไรก็ดขี ณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรอเจ้ำของโครงกำรได้ระบประทำนบัตรจำกรัฐบำลสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ และอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำทีอ่ ำจเปลีย่ นแปลง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2-6

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
ในกำรกำหนดกลยุท ธ์กำรแข่งขันและนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและ
นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1.ประสบกำรณ์ ใ นกำรทำงำนของผู้บ ริห ำร งำนให้บริกำรด้ำนกำรขุดและขนถ่ ำ นหินนัน้ เป็ นงำนที่ต้องใช้
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำก ผูบ้ ริหำรหลำยท่ำนของบริษัท ฯ มีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนด้ำนวิศวกรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจงำนเป็ นอย่ำงดี ทำให้กำรดำเนินงำนสำมำรถพัฒนำไป
ได้อย่ำงต่อเนื่อง
2.ผลงำนโครงกำรเป็ นทีย่ อมรับ บริษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ บั เหมำในโครงกำรของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั ควำม
ไว้วำงใจจำก กฟผ. ในกำรทำเหมืองถ่ำนหินมำโดยตลอด และขณะนี้ บริษัท ฯ กำลังทำเหมืองในโครงกำร 7 และ
โครงกำร 8 ซึง่ นอกจำกงำนในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำกับโครงกำรหงสำ ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำน
หินขนำด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่ำเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหินขนำดใหญ่อกี แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
โครงกำรจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมือง
แบบครบวงจร
3.ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจำกงำนให้บริกำรขุดเหมือง เป็ นงำนทีต่ ้องพึง่ พำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์มำก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสำยพำน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน และ
เครื่อ งจัก รช่ ว ย เช่ น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุ ก รถเครน ซึ่ง บริษัท ฯ มีเ ครื่อ งจัก รที่ห ลำกหลำยและมี
ควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผู้ผลิตเครื่องจักร ทำให้มคี วำมพร้อมที่จะเข้ำไปประมูลและดำเนินงำนในเหมืองอื่นๆ ในอนำคต
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในกำรทำเหมืองแร่ทก่ี ้ำวหน้ำ เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor
Sensors) ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ทต่ี ดิ ตำมกำรทำงำนของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีซง่ึ ช่วย
ให้กำรเจำะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ำยขึน้ ทำให้กำรทำงำนเป็ นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจำกควำมมีประสิทธิภำพของงำนซ่อมบำรุง
ทัง้ จำกบุคลำกรของบริษทั ฯ เองทีม่ ที มี งำนดูแลรักษำและซ่อมบำรุงทีม่ ปี ระสบกำรณ์มำกกว่ำร้อยละ 30 ของพนักงำน
ทัง้ หมด โดยแบ่งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งำนซ่อมบำรุงบำงส่วนที่
ต้องกำรควำมเร่งด่วนและมีลกั ษณะงำนเฉพำะให้กบั บริษทั ภำยนอกทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญเพื่อลดต้นทุนและได้งำนทันต่อ
ควำมต้องกำร
4.บุคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรดำเนินงำน บุคลำกรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ ำคัญในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลำกรที่มปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญกำรทัง้ ในด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบ และกำรใช้และ
ประกอบเครื่องจักร และในปั จจุบนั บริษัทฯ ยังได้วำงแนวทำงกำรดูแลพนักงำนของบริษัท ฯ ในระดับปฏิบตั ิกำรและ
ระดับกลำงให้มคี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงำนระดับสูงทีม่ คี วำมรู้ และประสบกำรณ์ ทำให้กำรทำงำน
เป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่กำรวำงแผน ไปถึงกำรดำเนินงำนจริง ซึง่ หำกเครื่องจักรชำรุด บุคลำกรของบริษัท ฯ ก็
สำมำรถเข้ำไปซ่อมแซมได้ทนั ท่วงที ลดควำมล่ำช้ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้ และทำให้บริษทั ฯ ไม่สง่ งำนล่ำช้ำ
นอกจำกนี้ พนักงำนของบริษัท ฯ ยังมีควำมคล่องตัวในกำรโยกย้ำยไปปฏิบตั ิงำนชัวครำวและประจ
่
ำยัง
โครงกำรใหม่ๆ เช่น โครงกำรเหมืองหงสำ ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องกำรบุคลำกรในตำแหน่งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิกวำงรำกฐำน
และสอนงำนให้กบั พนักงำนที่รบั จำกท้องถิ่น ซึ่งยังขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยบริษัท ฯ สำมำรถเคลื่อนย้ำย
บุคลำกรจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะไปยังโครงกำรหงสำได้อย่ำงรำบรื่น ไม่มผี ลต่อกำรทำงำนในโครงกำรเดิมแต่อย่ำง
ใด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญแล้ว บริษัท ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลควำม
เป็ นอยู่ของพนักงำนโดยเฉพำะในระดับ ปฏิบตั ิกำรซึ่งทำให้พ นักงำนมีก ำลังใจในกำรปฏิบตั ิงำนและพร้อมจะร่ว ม
ปฏิบตั ิงำนกับบริษทั ฯ อย่ำงเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิกำรพืน้ ฐำนได้แก่ กำรจัด สรรทีด่ นิ
เพื่อใช้เป็ นที่พกั อำศัยถำวร กำรจัดระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและกำรประกันสุขภำพและอุบตั ิเหตุ รวมถึงกำร
จัดกำรแรงงำนสัมพันธ์เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรของพนักงำนและตอบสนองอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ ซึง่ เปิ ดประมูลรำคำจ้ำงให้ผปู้ ระกอบกำรด้ำนกำร
ทำเหมืองเข้ำร่วมกำรประมูล ทัง้ นี้กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกเป็ นบริษทั ทัง้ ในและต่ำงประเทศดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้ำหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมำในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินที่เหมืองแม่
เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ซึง่ เป็ น โครงกำรของ กฟผ. ทัง้ นี้เหมืองแม่เมำะเป็ นเหมืองถ่ำนหินทีม่ ขี นำดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมำณสะสมของถ่ำนหินประมำณ 1,130 ล้ำนตัน โดยถ่ำนหินดังกล่ำวจะถูกลำเลียงเพื่อส่งต่อให้
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินแม่เมำะ ซึง่ ดำเนินกำรโดย กฟผ.
กฟผ. ได้ดำเนินกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำทีม่ คี วำมพร้อมทัง้ ด้ำน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยผ่ำนกำรประมูลงำนเป็ นโครงกำรตำมปริมำณและช่วงเวลำกำรขุด ตัง้ แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลรำคำจ้ำงเป็ นสัญญำๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
โครงการ
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รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 90.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 244.50 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 25 ล้ำนตัน
ขนดิน 43.50 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 337.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 46.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 46.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 331 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 55 ล้ำนตัน
ขนดิน 2.5 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 255.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 38.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 47.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 240.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 45.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขนดิน 15.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 365.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนถ่ำนหิน 50.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรขุด) 40.0 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 31 ล้ำนเมตริกตัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

ระยะเวลา
2526-33

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

2532-41

บริษทั บ้ำนปู จำกัด

2535-44

บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จำกัด

2539-51

บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

2543-52

กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั เนำวรัตน์
พัฒนำกำร จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั สระบุรถี ่ำนหิน จำกัด

2553-61

กิจกำรร่วมค้ำ ITD – SQ

2551-62

กิจกำรร่วมค้ำ SQ – ITD

2554-58

SQ

2559-68

2-8

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
โครงการ

9




รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 467 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 35 ล้ำนเมตริกตัน

ผูช้ นะการประกวดราคา

ระยะเวลา

ITD

2562-71

ปั จจุบนั กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ และบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมำช่วงให้กบั โครงกำร 7 และ 8 ตำมลำดับ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ำร่วมประมูลโครงกำรอื่นๆ ในเหมืองแม่เมำะซึง่ จะมีกำรเปิ ดประมูลในอนำคต
โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะเป็ นแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ในภำคเหนือ เป็ นสือ่ กลำงในกำรนำ ควำมเจริญรุ่ง
เรื่องมำสู้ท้องถิ่น ของชนในภำคเหนื อ และพลัง งำนไฟฟ้ ำ ส่ว นที่เหลือ ยัง สำมำรถ ส่ง ไปหล่ อเลี้ย ง จุด ศูน ย์ก ลำงที่
หนำแน่ นไปด้วยอุตสำหกรรม ธุรกิจ กำรค้ำ และทีอ่ ยู่อำศัย ที่มคี วำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำในปริมำณ มำกเป็ นลำดับของ
ประเทศ อย่ ำ งเช่ น กรุ ง เทพฯ เขตปริม ณฑล และหลำยจัง หวัด ในภำคกลำงรวมทัง้ ส่ง พลัง งำน ไฟฟ้ ำ ไปยัง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยกำรที่แม่เมำะมีโรงไฟฟ้ ำถึง 13 เครื่อง เนื่องจำกแม่เมำะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
เชือ้ เพลิงลิกไนต์ ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงำนทีส่ ำคัญยิง่ ของประเทศ หำกไม่นำมำพัฒนำและใช้ ประโยชน์ในยำมทีป่ ระเทศ
ต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ ก็จะเป็ นกำรสูญเสียโอกำสและหลีกเลีย่ งไม่ได้ทต่ี อ้ งนำเข้ำ น้ำมันเชือ้ เพลิงจำกต่ำงประเทศ ซึง่ มี
รำคำแพงและไม่แน่ นอน ทัง้ ยังทำให้ต้นทุนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ ำโดยรวม
ควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนผลิตไฟฟ้ ำ กฟผ. ได้เฝ้ ำระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภำพอำกำศ น้ ำ และดิน ที่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำรงชีวติ ของชุมชน สัตว์เลีย้ งและพืชต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรดำเนินงำนขยำยเหมือง กำรลำเลียงถ่ำน
ลิกไนต์เข้ำสูโ่ รงไฟฟ้ ำ และกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ ำอย่ำง สม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมำะเป็ นเมืองทีน่ ่ ำอยู่ ปรำศจำกมลภำวะ
สำมำรถอำนวยประโยชน์ ด้ำน พลังงำนไฟฟ้ ำ สร้ำงควำมเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทัง้ จังหวัดลำปำงและหลำยจังหวัดใน
ประเทศอีกด้วย
ลูกค้าต่างประเทศ
โครงการเหมืองหงสา
ปั จจุบ ัน บริษัท ฯ ลงนำมในสัญญำว่ำ จ้ำงขุด ขนดิน และถ่ ำนหินในโครงกำรเหมือ งหงสำ แขวงไซยะบุ รี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็ นระยะเวลำประมำณ 12 ปี และลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงขุดขนดินเพิม่ เติม
จำนวน 28 ล้ำน ลูกบำศก์เมตรแน่ น ซึ่งเหมืองหงสำมีปริมำณถ่ำนหินสำรองในโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 577 ล้ำน
เมตริกตัน นับเป็ นเหมืองถ่ ำนหินที่มีขนำดใหญ่ ท่สี ุดในประเทศลำว โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนควำมร้อนทีใ่ ช้ถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิงขนำด 1,878 เมกะวัตต์
โครงกำรหงสำดำเนินกำรโดย บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) ซึง่ เป็ นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษทั บ้ำนปู
เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสำหกิจถือหุน้
ลำว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตำมลำดับ
HPC ได้รบั สัมปทำนโรงไฟฟ้ ำเป็ นระยะเวลำ 25 ปี โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้ ำให้กบั กฟผ. จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้ ำ-ลำว จำกัดจำนวน 100 เมกะวัตต์ และนำไปใช้ภำยใน
โครงกำรอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้โครงกำรหงสำมีแผนขุดและขนถ่ำนหิน 14.3 ล้ำนตันต่อปี โดยบริษทั ฯ และบริษทั อิตำ
เลียนไทย หงสำ จำกัด ได้รบั สัญญำว่ำจ้ำงในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินในโครงกำร รำยละเอียดของโรงไฟฟ้ ำหงสำและ
งำนขุดขนดินและถ่ำนหิน มีดงั นี้

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
เครื่องที่
1
2
3
รวม

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

กาลังการผลิ ตสุทธิ
(เมกะวัตต์)
551
551
551
1,653

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

ทีม่ ำ: คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ
รายละเอียดงานขุดขนดิ นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน




ขุดขนดิ น 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนถ่านหิ น 82.5 ล้านเมตริ กตัน
ขุดขนดิ น 28 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

ผูร้ บั ผิดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11,742

12 ปี (2558-69)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

1,036

8 ปี (2561-69)

HPC ได้มกี ำรวำงแผนกำรใช้ถ่ำนหินประกอบกับแผนในกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินสำหรับช่วง
ระยะเวลำสัมปทำน โดยมีแผนในกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำขุดขนดินและถ่ำนหินจำนวนทัง้ หมด 10 สัญญำ คือ สัญญำ A ถึง
สัญญำ J ซึง่ แบ่งแต่ละสัญญำตำมแต่ละช่วงโครงกำร โดย
-

-

-

สัญญำ A และ B เป็ นสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเปิ ดหน้ำดิน โดยสัญญำ A จำนวน 31 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ระหว่ำงปี
2554 ถึง 2558 และ สัญญำ B จำนวน 54 ล้ำน ลบ.ม. แน่น ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2560 ในช่วงแรกของโครงกำรหง
สำ
สัญญำ C เป็ นสัญญำจ้ำงขุดขนดินและถ่ำนหิน มีจำนวนดิน 383 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2572 มี
ระยะเวลำสัญญำ 15 ปี
สัญญำ D เป็ นสัญญำจ้ำงขุดขนดินและถ่ำนหินจำนวนดิน 207 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น และถ่ำนหิน 82.5 ล้ำนตัน
ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2569 ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ได้รบั จ้ำงเหมำในสัญญำนี้กบั บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด มี
ระยะเวลำตำมสัญญำ 12 ปี
สัญญำ E และ F เป็ นสัญญำจ้ำงงำนขุดและขนดินปริมำณประมำณ 88 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา
-

สัญญำ G
เป็ นสัญญำจ้ำงงำนขุดและขนดินปริมำณประมำณ 190 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ คำดว่ำจะเปิ ดให้
ผูส้ นใจเข้ำร่วมประมูลโครงกำรในปี พ.ศ. 2562
- สัญญำ H
เป็ นสัญญำจ้ำงงำนขุดและขนดินปริมำณประมำณ 213 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ คำดว่ำจะเปิ ดให้
ผูส้ นใจเข้ำร่วมประมูลโครงกำรในปี พ.ศ. 2568
นอกจำกงำนขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในกำรจัดจ้ำง โรงไฟฟ้ ำหงสำ มีแผนในกำรใช้ถ่ำนหินเพื่อกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ ำตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมำณ 205 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมำณ 14 ล้ำนตัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

โครงการเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวำย
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งำนขุดขนหน้ำดินและกระสะ งำนขุด
ขนแร่ดบิ งำนบริหำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน และงำนจัดกำรแร่ดบิ และกำรพัฒนำ
ปรับปรุงโรงแต่งแร่ให้กบั บริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด มูลค่ำสัญญำ 3,672 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมี
ปริมำณกำรผลิตแร่ดบี ุกปี ละประมำณ 2,100 ตัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ผลงานในอดีต
โครงการในอดีต
บริ ษทั

โครงการ
แม่เมำะโครงกำร 1

กฟผ.

SE

แม่เมำะโครงกำร 2

กฟผ.

SE

ก่อสร้ำงทำงหมำยเลข
35 สำยธนบุร-ี ปำกท่อ
ตอนดำวคะนอง
งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ

กรมทำงหลวง

งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ
งำนติดตัง้ และ
ดำเนินกำรระบบ
สำยพำน-คลองท่ำด่ำน
ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน
เหมืองแม่เมำะ(สัญญำที่
5)

กฟผ.

SE
SE

SQ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สถานะ

ขุดขนดิน 90 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 22 ล้ำน ลบ.ม. แน่น (เพิม่ เติม)
ขุดและแยกถ่ำนชัน้ J 1.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
(เพิม่ เติม)
1) ขุดขนดิน 244.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนถ่ำน 25 ล้ำนตัน
3) ขนดิน 43.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
4) งำนเปลีย่ นแปลงทีด่ นิ และขุดขนดิน 75.0 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น (เพิม่ เติม)
ก่อสร้ำงทำงหมำยเลข 35 สำยธนบุร-ี ปำกท่อ ตอน
ดำวคะนอง

จบแล้ว

100

2526

2533

3,544

จบแล้ว

100

2532

2542

9,865

จบแล้ว

100

2539

2543

1,501

1)
ขุดขนดิน 8 ล้ำน ลบ.ม. แน่น (เพิม่ เติม)
2)
ขุดขนถ่ำน 2 ล้ำนตัน
3)
ขนดิน 1 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
1)
ขุดขนดิน 5.7 ล้ำนลบม. แน่น
2)
ขนดิน 1.5 ล้ำนลบม. แน่น
งำนติดตัง้ และดำเนินกำรระบบสำยพำน-คลองท่ำด่ำน

จบแล้ว

100

2541

2542

284

จบแล้ว

100

2543

2543

177

จบแล้ว

100

2543

2547

92

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน 5.1 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

100

ก.ค. 2544

พ.ค. 2545

191

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

SE

SE

รายการ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

กฟผ.

CCVK Joint Venture

ITD

1)
2)
3)

2 - 12

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั

โครงการ

SQ

บดย่อยดิน และขุดถ่ำน
เหมืองแม่เมำะ(สัญญำที่
5)
ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน
SQ
เหมืองแม่เมำะ(สัญญำที่
4)
ติดตัง้ ระบบสำยพำน
SQ
คลองท่ำด่ำน
จ้ำงเหมำบดย่อยขนำด
SQ
ดิน
จ้ำงเหมำขุดถ่ำน
SQ
จ้ำงเหมำบดย่อยขนำด
SQ
ดิน
จ้ำงเหมำขุดถ่ำน
SQ
ASQ-SQ ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น
SQ-ITD โครงกำร 7/1 ของ
เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ

สถานะ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บดย่อยดิน11.1ล้ำน ลบ.ม. แน่น และขุดถ่ำน 4.1ล้ำนตัน

จบแล้ว

100

ธ.ค. 2545

มี.ค.2548

115

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
(บจก.)

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2545

เม.ย. 2549

504

กิจกำรร่วมค้ำ CCVK

ติดตัง้ ระบบสำยพำน คลองท่ำด่ำน

จบแล้ว

100

มี.ค. 2545

ก.พ. 2547

69

ITD

จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครือ่ งโม่และขุดถ่ำน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2547

มิ.ย. 2547

25

ITD
ITD

จ้ำงเหมำขุดถ่ำนด้วยรถขุดไฟฟ้ ำ DEMAG
จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครือ่ งโม่

จบแล้ว
จบแล้ว

100
100

ก.ค. 2547
ต.ค. 2547

มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548

11
15

ITD
กฟผ.

จ้ำงเหมำขุดถ่ำนด้วยรถไฟฟ้ ำ DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว
จบแล้ว

100
50

ก.ค. 2548
ต.ค. 2550

มิ.ย. 2549
ก.พ. 2553

11
2,820

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมำณ 80.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

50

ส.ค. 2554

ก.ย. 2558

5,273

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)
ITD

รายการ

หมำยเหตุ

-

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด (“SE”) กำรดำเนินงำนในโครงกำรของ SE ในตำรำงข้ำงต้น โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรดำเนินงำนจำกทีมงำนกลุ่มเดียวกันกับ SQ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“SQ”)
กิจกำรร่วมค้ำ เอ.เอส.แอสโซชิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“ASQ-SQ”)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
โครงการปัจจุบนั

บริ ษทั

โครงการ

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

รายการ

สถานะ

สัดส่วน
การ
ลงทุน

(ร้อย
ละ)
ITD-SQ โครงกำร 7 เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ2

กฟผ.

1)
2)
3)

SQ

โครงกำรเหมืองหงสำ1

บจก. หงสำเพำเวอร์

SQ

โครงกำร 8 เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ1

SQ

โครงกำร เหมืองดีบุก1

บจก.เมียนมำร์ พงษ์พ ิ
พัทธ์

SQ

โครงกำร เหมืองหงสำ1

บจก. หงสำเพำเวอร์

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

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมำณ 365.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 50.0 ล้ำนตัน
งำนขนดินปริมำณประมำณ 40.0 ล้ำน ลบ.ม.
แน่น
ขุดและขนดินปริมำณ 207.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 82.5 ล้ำนตัน
ขุดและขนดินปริมำณ 375.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 31.0 ล้ำนตัน
ขุด ขนแร่ดบิ
แต่งแร่ดบิ
ขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน
จัดกำรแร่ดบิ และพัฒนำปรับปรุงโรงแต่งแร่
ขุดและขนดิน 28.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

1/ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“SQ”)
2/ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี – เอสคิว (“ITD-SQ”)
3/ กิจกำรร่วมค้ำเอสคิว – ไอทีดี (“SQ-ITD”)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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วันเริ่ ม
สัญญา

วัน
สิ้ นสุด
สัญญา

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)

ดำเนินกำร

50

ต.ค.
2551

เม.ย.
2563

21,906

ดำเนินกำร

100
100

ม.ค.
2569
2568

11,742

ดำเนินกำร
เตรียม
ดำเนินกำร

100

ม.ค.
2557
พ.ย.
2558
มิ.ย.
2562

2568

3,672

ดำเนินกำร

100

พ.ค.
2561

2569

1,036

22,871

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2561 (ข้อมูลกระทรวงพลังงำน มกรำคม – พฤศจิกำยน 2561)
ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนในช่วง 11 เดือนของปี 2561 มีปริมำณประมำณ 76,584 พันล้ำนตัน เทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 5.6 คิดเป็ นมูลค่ำ 1,308,848 ล้ำนบำท กำรใช้พลังงำนยังคง
เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยทีน่ ้ ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงำนทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 49.2 ของกำร
ใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยทัง้ หมด รองลงมำประกอบด้วย ไฟฟ้ ำ พลังงำนหมุนเวียน ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ก๊ำซธรรมชำติและ
พลังงำนหมุนเวียนดัง้ เดิม คิดเป็ นร้อยละ 20.2 9.2 8.2 6.9 และ 6.3 ตำมลำดับ

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลังงำน

อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยเพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ โดยพบว่ำ เกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 9.7 อุตสำหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 บ้ำนอยู่อำศัยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 ธุรกิจกำรค้ำลดลงร้อยละ 0.9 และขนส่ง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยขนส่ง เป็ นส่วนทีม่ กี ำรใช้พลังงำนในสัดส่วนทีส่ งู กว่ำทีอ่ ่นื โดยมี
สัดส่วนกำรใช้รอ้ ยละ 39.5 ของกำรใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยทัง้ หมดรองลงมำเป็ นอุตสำหกรรม บ้ำนอยู่อำศัย ธุรกิจกำรค้ำ
และเกษตรกรรม โดยมีกำรใช้ ร้อยละ 36.1, 13.2, 7.8และ 3.4 ตำมลำดับ

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลังงำน

จำกกำรทีร่ ฐั บำลมีนโยบำยส่งเสริมให้มกี ำรใช้พลังงำนทดแทน ในประเทศเพิม่ มำกขึน้ รวมทัง้ ให้เพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่ำในช่วง 11
เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทน 11,664 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.3 จำก
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2553 ซึง่ เป็ นปี ฐำนทีเ่ ริม่ ด้ำเนินกำรตำมแผนอนุรกั ษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรกั ษ์พลังงำน
พ.ศ. 2558 – 2579

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2561 กระทรวงพลังงำน

สถานการณ์และทิ ศทางพลังงานในต่างประเทศ
สำหรับประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยในอำเซียนทีม่ คี วำมชัดเจนในกำรนำถ่ำนหินมำผลิตไฟฟ้ ำเป็ นหลัก ใน
อนำคต มี 4 ประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนำม และกัมพูชำ
มาเลเซีย
ข้อมูลในปี 2560 มำเลเซียมีกำลังผลิตไฟฟ้ ำ 26,522 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่หรือรำว 22,000 เมกะวัตต์ เป็ น
กำลังผลิตทีต่ งั ้ อยู่บนคำบสมุทรมำเลเซีย ทีเ่ หลืออยูใ่ นรัฐซำบำร์ และรัฐซำรำวัค กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB) คำดกำรณ์
ว่ำ ควำมต้องกำรไฟฟ้ ำของประเทศจะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4 – 5 ต่อปี ซึง่ มำเลเซียได้วำงแผนและอยู่ระหว่ำงสร้ำง
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินเพิม่ เติม ทัง้ ในคำบสมุทรมำเลเซีย และรัฐซำรำวัค รวมรำว 4,600 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจ่ำยไฟฟ้ ำใน
ระหว่ำงปี 2560 - 2566
แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นในอนาคต

ทีม่ ำ : TNB แผนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำคำบสมุทรมำเลเซีย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
โรงไฟฟ้ าถ่านหิ นในประเทศมาเลเซียปัจจุบนั – อนาคต
No.

โรงไฟฟ้าถ่านหิน กาล ังการผลิต MW กาหนดเดินเครือ
่ ง

1

มันจุง 1

1,000

2560

2

New Coal

1,000

2562

3

มันจุง 2

3,180

เดินเครือ
่ งแล ้ว

4

Sultan Salahuddin

2,420

เดินเครือ
่ งแล ้ว

5

ทันจุบน
ิ

2,100

เดินเครือ
่ งแล ้ว

6

Jimah East

2,000

2562

7

Jimah

1,400

เดินเครือ
่ งแล ้ว

8

Balingian

600

2561

9

Mukah

270

เดินเครือ
่ งแล ้ว

10

Sejingkat

210

เดินเครือ
่ งแล ้ว

ทีม่ ำ : กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB)

โรงไฟฟ้ ำแมนจุง(Manjung) โรงที่ 5 ประเทศมำเลเซีย พร้อมเดินเครื่องตำมกำหนดในเดือนตุลำคม 2560
นับเป็ นโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินทีใ่ ช้เทคโนโลยี ultra-supercritical (USC) โรงที่ 2 ของบริษทั ไฟฟ้ ำแห่งชำติของมำเลเซีย หรือ
Tenaga Nasional Bhd (TNB) กำรเดินเครื่องจ่ำยไฟฟ้ ำเชิงพำณิชย์ของโรงไฟฟ้ ำแมนจุง โรงที่ 5 จะทำให้ TNB มี
กำลังผลิตจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินรวมทัง้ หมดเกือบ 5,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ น 1 ใน 4 ของกำลังผลิตทัง้ หมดใน
คำบสมุทรมำเลเซีย (Peninsular Malaysia) โดยก่อนหน้ำนี้ ในปี 2558 โรงไฟฟ้ ำแมนจุง โรงที่ 4 กำลังผลิต 1,000 เมกะ
วัตต์ ซึง่ ใช้เทคโนโลยี USC เป็ นโรงแรกในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึน้ ชื่อว่ำทันสมัยทีส่ ดุ และมีประสิทธิภำพ
ทีส่ ดุ ได้เดินเครื่องเป็ นครัง้ แรก ซึง่ เป็ นของบริษทั TNB เช่นกัน
นอกจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินแมนจุงแล้ว
มำเลเซียยังมีโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินทีส่ ำคัญๆ
อยู่อกี หลำยแห่งเช่น
โรงไฟฟ้ ำจิมำห์(Jimah) กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ทะเลและติดป่ ำชำยเลน ห่ำงจำกรีสอร์ท Avani Sepang Gold
Coast เพียง 4.7 กิโลเมตร และมีโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินแทนจุงบิน(Tanjung Bin) ตัง้ อยู่ใกล้แหล่งชุม
่ น้ำ Tanjung Piai กำลังผลิต
รวม 3,100 เมกะวัตต์ สำหรับสัดส่วนกำรใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ ำบนคำบสมุทรมำเลเซีย มีกำรใช้ถ่ำนหินผลิตไฟฟ้ ำสูง
ทีส่ ดุ ร้อยละ 49.3 รองลงมำเป็ นก๊ำซร้อยละ 46.5 ทีเ่ หลือเป็ นพลังน้ำ พลังงำนหมุนเวียนและน้ำมัน
มำเลเซียมีแผนและเป้ ำหมำยพลังงำนทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ ำทัง้ ก๊ำซและถ่ำนหิน โดยเน้นใช้
เทคโนโลยีล่ำสุด ตำมแผนพัฒนำพลังงำนของคำบสมุทรมำเลเซีย ในช่วงปี 2559-2566 มีแผนเพิม่ กำลังผลิตถ่ำนหิน
4,000 เมกะวัตต์ ก๊ำซ 5,846 เมกะวัตต์ และน้ำ 830 เมกะวัตต์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

อิ นโดนี เซีย
อินโดนีเซียมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำ รำว 54,500 เมกวัตต์ มีสดั ส่วนกำรใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ ำจำกถ่ำนหินมำกทีส่ ดุ
ร้อยละ 53 รองลงมำเป็ นก๊ำซร้อยละ 24 น้ำมันร้อยละ 11 และพลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 12 ปั จจุบนั ชำวอินโดนีเซีย ทีม่ ี
ประชำกรอันดับ 1 ของอำเซียน ยังมีกำรใช้ไฟฟ้ ำจำกระบบเพียงร้อยละ 88.3 หรือเป็ นเป็ นอันดับ 6
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน Tenayan ในเมืองเปกันบำรู เมืองหลวงของจังหวัดเรียว (Riau) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อม
เดินเครื่องจ่ำยไฟฟ้ ำเดือนธันวำคมนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนเพิม่ กำลังกำรผลิต 5 ปี (2558 – 2562) จำนวน 35,000 เม
กะวัตต์ ซึง่ รำวร้อยละ 60 จะมำจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำกร
กว่ำ 255 ล้ำนคน ทีร่ อ้ ยละ 10 ยังไม่มไี ฟฟ้ ำใช้
เนื่องจำกปั จจุบนั ชำวอินโดนีเซียกว่ำ 255 ล้ำนคน ยังใช้ไฟฟ้ ำจำกระบบไฟฟ้ ำเพียงร้อยละ 90 และจำกกำร
คำดกำรณ์ว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำเพิม่ ร้อยละ 7.8 ต่อปี จนถึง พ.ศ. 2565 รัฐบำลอินโดนีเซียภำยใต้กำรนำของ
ประธำนำธิบดีโจโค วิโดโด จึงประกำศแผนจะเพิม่ กำลังกำรผลิต 35,000 เมกะวัตต์ ซึง่ ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) โดยส่วนใหญ่จะเป็ นกำลังผลิตจำกถ่ำนหินร้อยละ 60 แผนเพิม่ กำลังผลิต 35,000 เมกะวัตต์จะใช้เงินลงทุน
มำกกว่ำ 87 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ กับโครงกำรทัง้ หมด 109 โครงกำร และเพื่อไม่ให้รบั ภำระด้ำนกำรเงินจนเกินไป PLN
จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำกำลังผลิตรวมทัง้ หมด 10,000 เมกะวัตต์ จำนวน 35 โครงกำร และอีก 25,000 เมกะ
วัตต์จะเป็ นกำรลงทุนของภำคเอกชน จำนวน 74 โครงกำร

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ถ่ำนหินยังคงเป็ นเชือ้ เพลิงทีเ่ หมำะสมทีส่ ดุ ในกำรผลิตไฟฟ้ ำของอินโดนีเซียทัง้ ในแง่ของรำคำ และปริมำณที่
อุดมสมบูรณ์ในประเทศ รัฐบำลจึงต้องจัดสรรแหล่งทรัพยำกรทีม่ อี ยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้อุตสำหกรรมพลังงำน
และเหมือง มีควำมมันคงในระยะยำวต่
่
อไป
เวียตนาม
ประเทศเวียตนำมเป็ นอีกประเทศกำลังพัฒนำ ทีต่ อ้ งกำรพลังงำนรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ สังคม
และกำรท่องเทีย่ ว มีแผนเพิม่ สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกถ่ำนหิน จำกร้อยละ 37 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 55 ในปี 2568
โดยหนึ่งในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คือ โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน Vinh Tan ในจังหวัดบิญ
่ ถ่วน (Binh Thuan) เป็ น
สถำนทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ ำ ตัง้ อยู่ชำยฝั ง่ ตอนกลำงใต้ของประเทศเวียดนำม ห่ำงจำกนครโฮจิมนิ ห์รำว 250 กิโลเมตร มี
ชื่อเสียงด้ำนทิวทัศน์และชำยหำด แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วคนไทยรูจ้ กั ดีคอื มุยเน่ และเมืองฟำนเถียต(ห่ำงจำก
โรงไฟฟ้ ำ Vinh Tan รำว 80 กิโลเมตร) ปั จจุบนั เป็ นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง และยังเป็ นสถำนที่
พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดำห์ เนื่องจำกเป็ นเมืองท่ำเรือประมงทีเ่ งียบสงบ และมีทศั นียภำพทีส่ วยงำมมำกแห่งหนึ่ง จน
ได้รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ น "เมืองหลวงแห่งรีสอร์ท" (the resort capital)

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

Vinh Tan ศูนย์พลังงำนใหญ่ทส่ี ดุ ของเวียดนำม
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน Vinh Tan 4 เป็ นหนึ่งในโครงกำรพัฒนำศูนย์พลังงำน Vinh Tan ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของ
ประเทศเวียดนำม เพื่อผลิตไฟฟ้ ำให้พอต่อควำมต้องกำรใช้ในภำคกลำงตอนล่ำง และภำคใต้ มีกำลังผลิตรวม 6,224 เม
กะวัตต์ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำเครื่องแรกอยู่ในโครงกำร Vinh Tan 2 เริม่ จ่ำยไฟฟ้ ำในปี 2557

Vinh Tan 4 มำตรฐำนระดับสำกล
สำหรับโรงไฟฟ้ ำ Vinh Tan 4 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำรวม 3 เครื่อง กำลังผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์
เครื่องที่ 1 มีกำหนดจ่ำยไฟในเชิงพำณิชย์เดือนธันวำคม 2560 เครื่องที่ 2 ในเดือนมิถุนำยน 2561 และเครื่องที่ 3 เดือน
เมษำยน 2562

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ถ่ำนหินทีใ่ ช้ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ เป็ นถ่ำนหินบิทมู นิ สั และซับบิทมู นิ สั ซึง่ จะนำเข้ำจำกอินโดนีเซียและออสเตรเลีย
ด้วยเรือขนำด 100,000 ตัน มำยังท่ำเทียบเรือขนถ่ำยถ่ำยหิน ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังลำนเก็บถ่ำนหินด้วยสำยพำน
และส่งเข้ำสูโ่ รงไฟฟ้ ำด้วยเครื่องลำเลียงถ่ำนหินแบบ bucket wheel stacker
ด้วยเทคโนโลยีผสมผสำนทัง้ แบบ Supercritical และ Ultra supercritical จะช่วยให้โรงไฟฟ้ ำแห่งนี้ผลิตไฟฟ้ ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมำกกว่ำเดิม นอกจำกนัน้ โรงไฟฟ้ ำยังมีอุปกรณ์กำจัดไนโตรเจนออกไซด์
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสิง่ แวดล้อมของประเทศเวียดนำมและของ
นำนำชำติ
แผนพลังงานเวียดนามฉบับที่ 7 เลื่อนนิ วเคลียร์ เพิ่ มถ่านหิ นและพลังงานหมุนเวียน
ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2559 เวียดนำมมีกำลังผลิตไฟฟ้ ำ 38,553 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้ ำได้ 164,000 ล้ำนกิโลวัตต์ชัวโมง
่
โดยเป็ นสัดส่วนกำรผลิตจำกถ่ำนหินสูงสุดร้อยละ 37 รองลงมำเป็ นพลังน้ำร้อยละ 35 และก๊ำซร้อยละ 26
ปั จจุบนั เวียดนำมใช้แผนพัฒนำพลังงำนฉบับที่ 7 ทีร่ ฐั บำลอนุมตั เิ มื่อเดือนกรกฎำคม 2554 และมีกำรปรับปรุงล่ำสุดเมื่อ
มีนำคม 2559 ซึง่ ยังมุ่งเน้นกำรเพิม่ กำลังผลิตของโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน และเพิม่ สัดส่วนกำรใช้ถ่ำนหินผลิตไฟฟ้ ำ ให้เป็ น
ร้อยละ 49 ในปี 2563 และร้อยละ 55 ในปี 2568 แต่ขณะเดียวกันก็เน้นเพิม่ สัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนผลิตไฟฟ้ ำ
ด้วย โดยตัง้ เป้ ำไว้รอ้ ยละ 6.5 ในปี 2563 และร้อยละ 10 ในปี 2573 อย่ ำงไรก็ตำม เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2559 รัฐบำล
เวียดนำมได้ตดั สินใจเลื่อนกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำนไฟฟ้ ำนิวเคลียร์ออกไปก่อน

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

กัมพูชา
กระทรวงพลังงำน และเหมืองแร่ของกัมพูชำ ระบุว่ำ กำรเปิ ดเดินเครื่องโรงไฟฟ้ ำ 2 โรง เมื่อปี 2560 ส่งผลให้
ประเทศสำมำรถพึง่ พำพลังงำนไฟฟ้ ำในประเทศได้มำกขึน้ แม้ว่ำ ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำของประเทศจะเพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 14 ก็ตำม
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เมื่อปี 2560 กัมพูชำมีควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำทัง้ หมด 8,150 ล้ำนหน่วย ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 ทีอ่ ยูท่ ่ี
7,170 ล้ำนหน่วย หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 โดยสัดส่วนในกำรพึง่ พำพลังงำนไฟฟ้ ำนำเข้ำของกัมพูชำได้ลดลงจำกร้อยละ
22 ในปี 2559 เหลือเพียงร้อยละ 20 ในปี 2560 กำลังผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มำจำกกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินขนำด
135 เมกะวัตต์ ในจังหวัด Preah Sihanouk ซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกำลังผลิตทีม่ อี ยูแ่ ล้วเดิม 270 เมกะวัตต์ ทีเ่ ริม่
เดินเครื่องครัง้ แรกในปี 2557 และในพืน้ ทีน่ ้จี ะมีกำรขยำยกำลังผลิตไปอยู่ท่ี 700 เมกะวัตต์ นอกจำกนี้ ประเมินว่ำกำลัง
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำในปี น้ขี องกัมพูชำจะเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 15 ซึง่ มีแผนทีจ่ ะขยำยระบบส่งให้เข้ำถึงทัง้ 25 จังหวัด
ของประเทศ จำกปั จจุบนั ทีอ่ ยู่ท่ี 19 จังหวัดเท่ำนัน้
ปั จจุบนั ยังเป็ นประเทศทีย่ งั ขำดแคลนพลังงำนไฟฟ้ ำ โดยประชำกรจำนวนเพียงร้อยละ 68.5 ทีเ่ ข้ำถึงไฟฟ้ ำ
ซึง่ ในปี 2559 กัมพูชำยังต้องพึง่ พำกำรนำเข้ำพลังงำนจำกนอกประเทศ โดยมำจำกเวียดนำม ร้อยละ 16.74 และไทย
ร้อยละ 4.77 อีกทัง้ กัมพูชำยังมีค่ำไฟฟ้ ำแพงเป็ นอันดับ 2 ของอำเซียน ในขณะนี้กมั พูชำยังมีแผนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำ
และโครงกำรศึกษำเพื่อก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำเพิม่ เติมอีก ทัง้ โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินขนำด 135 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำด 10 เมกะวัตต์ ในจังหวัด Svay Rieng โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังน้ำ Prek Laang ขนำด 90 เมกะวัตต์ และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำชีวมวล 8 เมกะวัตต์
สรุป
ถ่ำนหิน จะเป็ นพลังงำนหลักของชำวอำเซียนในช่วง 2 ทศวรรษข้ำงหน้ำ พร้อมๆ กับกำรพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ โดยสิง่ ทีท่ ุกประเทศอำเซียนให้ควำมสำคัญ ไม่เพียงแต่กำรสร้ำงควำมมันคงทำงพลั
่
งงำนเท่ำนัน้ แต่
ยังคำนึงถึงรำคำค่ำไฟฟ้ ำทีเ่ หมำะสมต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
โดยทุกประเทศยืนยันกำรใช้เทคโนโลยี
โรงไฟฟ้ ำทีด่ ที ส่ี ดุ ในกำรดูแลสิง่ แวดล้อมและชุมชน
2.1.1 คู่แข่งขันที่สาคัญ
ธุรกิจกำรให้บริกำรทำเหมืองแร่นนั ้ มีผแู้ ข่งขันน้อยรำย เนื่องจำกเป็ นธุรกิจทีต่ ้องลงทุนในเครื่องจักรเป็ นจำนวน
มำก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริกำรจำเป็ นต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี ปั จจุบนั คู่แข่งสำคัญ
ของบริษัท คือ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) บริษัท เนำวรัต น์ พฒ
ั นำกำร จ ำกัด
(มหำชน) (“NWR”) และ บริษทั สระบุรถี ่ำนหิน จำกัด
จำกทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ITD เข้ำร่วมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ฯ ทัง้ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี- เอสคิว ภำยใต้สญ
ั ญำ
โครงกำร 7 และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี ภำยใต้สญ
ั ญำโครงกำร 7/1 ในกำรดำเนินงำนจ้ำงขุดและขนดิน ทีเ่ หมืองแม่
เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ให้กบั กำร กฟผ. และในอนำคตถือว่ำ ยังคงเป็ นคู่แข่งทีส่ ำคัญ เนื่องจำกเป็ น ITD มี
เทคโนโลยีและประสบกำรณ์ของแรงงำนใกล้เคียงกับบริษทั ฯ มำก รำยละเอียดของผูเ้ ข้ำประมูลงำนของโครงกำรเหมือง
ถ่ำนหินแม่เมำะตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั มีดงั นี้
โครงการ
1

2

3
4

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ผา่ นการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บจก.เชียงใหม่เอเซีย
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก.นำมประเสริฐ
บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
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ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษทั เหมืองบ้ำนปู จำกัด
บริษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จำกัด
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โครงการ

5

6

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ผา่ นการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจกำรร่วมค้ำ บจก. สหกลเอนยิเนียร์และบจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
กิจกำรร่วมค้ำ บมจ.เนำวรัตน์ฯและบจก.สระบุรถี ่ำนหิน
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.กำรช่ำง

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั เนำวรัตน์พฒ
ั นำกำร จำกัด
(มหำชน) และบริษทั สระบุรถี ่ำนหิน จำกัด

“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่ น”

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

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

7

บจก.เชียงใหม่คอนสตัคชัน่
กิจกำรร่วมค้ำ บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.กำรช่ำง

กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำกัด (มหำชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จำกัด

7/1

8

9

กิจกำรร่วมค้ำ บจก. สหกลอิควิปเมนท์ และบมจ. อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ช.กำรช่ำง
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้ำง

กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด และ
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ อำจมีควำมได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษทั ฯ ในกำรประมูลงำนโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ และเหมืองหงสำในอนำคต เนื่องจำกมีควำมพร้อมทัง้ ทำงด้ำนบุคลำกรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพำะบุคลำกร
และเครื่องจักรใหญ่ทม่ี อี ยู่ทห่ี น้ำงำนอยู่แล้ว
สำหรับ กำรด ำเนิ น งำนของบริษัท ฯ ในต่ ำ งประเทศ บริษัท ฯ เริ่ม มีน โยบำยที่จ ะขยำยกำรลงทุ น ไปยัง
ต่ำงประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงำนอยู่ในประเทศลำว เนื่องจำกมีทรัพยำกรทีเ่ อือ้ อำนวยในกำร
ดำเนินงำนและขยำยกำรลงทุนของบริษทั ฯ ทำให้บริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันในระดับนำนำชำติทต่ี อ้ งให้ควำมสำคัญเพิม่ ขึน้ ด้วย
อีกทัง้ คู่แข่งขันในระดับนำนำชำตินัน้ มีศกั ยภำพในกำรดำเนินงำนค่อนข้ำงสูง มีเทคโนโลยีและประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินงำนค่อนข้ำงมำก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกำหลี ฯลฯ
แรงงาน
แรงงำนหรือพนักงำนของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
พนักงานประจา ได้แก่ พนักงำนทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ ำนสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดไปจนกว่ำจะจบโครงกำร ซึง่ ได้แก่
ระดับผูบ้ ริหำร วิศวกร พนักงำนธุรกำร พนักงำนบัญชี พนักงำนขับเครื่องจักรกล
ลูกจ้างชัวคราว
่
ได้แก่ แรงงำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนเป็ นครัง้ ครำว ไม่มงี ำนประจำต่อเนื่อง รวมถึงงำนเฉพำะกิจ เป็ นต้น
ทัง้ นี้อตั รำค่ำจ้ำงแรงงำนจะเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยแรงงำน โดยโครงสร้ำงของแรงงำนในแต่ละโครงกำร
จะเป็ นดังต่อไปนี้
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โครงสร้างพนักงาน
ในปั จจุบนั พนักงำนทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นพนักงำนประจำ โดยจะแบ่งออกเป็ นพนักงำนทีไ่ ด้รบั ค่ำจ้ำงเป็ น
รำยวันทัง้ หมด 621 คน และพนักงำนทีไ่ ด้รบั ค่ำจ้ำงเป็ นรำยเดือนทัง้ หมด 762 คน โดยบริษทั ฯ จะกำหนดเวลำกำร
ทำงำนเป็ นกะ แบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่ และเป็ นช่วงล่วงเวลำ (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่ ทัง้ หมด 6 วันต่อ
สัปดำห์
พนักงำนของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกตำมพืน้ ทีก่ ำรทำงำน ได้แก่ สำขำสำนักงำนทีก่ รุงเทพฯ สำขำโครงกำร
แม่เมำะ และสำขำโครงกำรหงสำ โดยบริษทั ฯ จะต้องจ้ำงแรงงำนหรือพนักงำนท้องถิน่ ในโครงกำรต่ำงๆ ตำมทีผ่ วู้ ่ำจ้ำง
กำหนด
1. โครงสร้ำงพนักงำน ณ สำนักงำนทีก่ รุงเทพฯ
สายงาน

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2561

11

13

-

4

- ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)

10

10

- ฝ่ ำยสำรสนเทศ

4

3

- ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน

14

22

- ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

1

2

- ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร

3

4

- ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณและจัดหำเงินทุน

6

6

- ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร

21

20

- ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

4

4

- ฝ่ ำยวิเครำะห์และประสำนข้อมูล CLMV

1

0

- ฝ่ ำยประสำนงำนและกลยุทธ์

-

2

79

90

- ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
- ฝ่ ำยวิศวกรรม

รวม

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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2. โครงสร้ำงพนักงำน ณ โครงกำรแม่เมำะ
กำรกำหนดเวลำกำรทำงำนจะทำงำนแบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่
เป็ นล่วงเวลำ (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่
ทำงำนสัปดำห์ละ 6 วันโดยมีวนั หยุด 1 วัน ทัง้ นี้อตั รำกำลังแรงงำนเมื่อทำงำนเต็มทีจ่ ะมีประมำณ 1,189 คน (ไม่นับ
รวมผูร้ บั เหมำช่วง) โดยจะจ้ำงแรงงำนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยแบ่งตำม
สำยงำนได้ดงั นี้
สายงาน
จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2561

- ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร

4

4

- ฝ่ ำยทีป่ รึกษำ

-

0

- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำยพำน

179

203

- ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครื่องกล)

331

353

-

0

456

537

- ฝ่ ำยวิศวกรรม

6

9

- ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร

26

28

- ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร

2

1

- ฝ่ ำยสำรสนเทศ

3

3

- ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)

33

45

- ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

-

0

- ฝ่ ำยบริหำรค่ำจ้ำง

2

2

- ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน

9

0

- ฝ่ ำยควำมปลอดภัยวิชำชีพ

4

4

1,055

1,189

- ฝ่ ำยควบคุมต้นทุน
- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง

รวม
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3. โครงสร้ำงพนักงำน ณ โครงกำรหงสำ
สายงาน
-

ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง
ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครื่องกล)
ฝ่ ำยวิศวกรรม
ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน
ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)
ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร
รวม

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
1
155
42
8
1
12
19
238

0
131
37
6
1
10
21
206

4. โครงสร้ำงพนักงำน ณ โครงกำรเฮนดำ
สายงาน
- ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง
- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
รวม

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
1
7
3
11

1
6
4
11

2 - 25

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลักในกำรขอ
ใบอนุ ญำตและกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมแร่ และโลหกำร เนื่องจำกบริษทั ฯ มีแนวทำงทีจ่ ะ
สำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ของบริษัทฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญำตในกำรทำกำรสำรวจ และขอใบอนุญำตประทำนบัตร ซึง่ เป็ นใบอนุ ญำตเพื่อกำรทำเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจำกตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้ำงต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่ำบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วำมจำเป็ นต้องทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนทำเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรทีไ่ ด้จดั ทำให้กบั EIA
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและชีวอนามัย
การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จำกกำรที่โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะใช้ถ่ำนลิกไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ ทำงบริษัทและ
กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปั ญหำสิง่ แวดล้อมที่อ ำจส่งผลกระทบต่ อคุ ณภำพอำกำศ น้ ำ และดิน และควำมเป็ นอยู่ของ
ประชำชนโดยตรง ทำงกฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในกำรสำรวจและศึกษำทำงนิเวศวิทยำ ก่อนตัดสินใจดำเนินกำรก่อสร้ ำง
โรงไฟฟ้ ำ ซึง่ กล่ำวได้ว่ำในบรรดำ โครงกำรต่ำงๆ ที่ กฟผ. ดำเนินกำรมำ โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะได้รบั กำรสำรวจ ศึกษำและ
แก้ไขทำงนิเวศวิทยำและสิง่ แวดล้อมมำกทีส่ ุด บริษัทได้ดำเนินกำรภำยกฎระเบียบและนโยบำยของ กฟผ.อย่ำงเคร่ง
ครับในเรื่องกำรจัดด้ำนสิง่ แวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องแผนกำรทำงำนของ กฟผ.
ทางกฟผ.ได้กาหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมซึ่งบริษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามเป็ นส่วน
หนึ่ งของแผนงานมีดงั นี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นทีโ่ รงไฟฟ้ ำ ซึง่ มีประสิทธิภำพระหว่ำงร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจำกกำร เผำไหม้
ถ่ำนลิกไนต์ ก่อนทีจ่ ะระบำยอำกำศทำงปล่องควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตำมหมู่บำ้ นต่ำงๆ รวม 12 จุด จำก จุด
ตรวจวัดเครื่องจะรำยงำนผลเข้ำสูห่ อ้ งควบคุมในโรงไฟฟ้ ำ และยังรำยงำนเป็ นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยำบำลแม่เมำะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหำกพบว่ ำมีค่ำควำมเข้มของก๊ำซซัลเฟอร์ได ออกไซด์เกินมำตรฐำน กฟผ. จะลดกำร
เดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็ นประจำ เพื่อลดฝุ่ น และพรมน้ำลงบนวัสดุทม่ี กี ำรฟุ้งกระจำยขณะขนถ่ำย
4. น้ำจำกกระบวนกำรผลิตในโรงไฟฟ้ ำจะผ่ำนขบวนกำรบำบัดทำงชีวภำพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ ำ เป็ นระยะๆ
เพื่อให้สำรแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืชดูดซับสำรละลำยที่เจือปนมำในน้ ำ เติม อำกำศในน้ ำ และตรวจสอบ
คุณภำพน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภำยในโรงไฟฟ้ ำ ซึ่ง เกิดจำกกำรเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำ และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ ำเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับทีเ่ ป็ นมำตรฐำน
6. นอกจำกนี้ ยังได้ทำกำรติดตัง้ เครื่องกำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่โี รงไฟฟ้ ำเครื่องที่ 4-13 ซึง่ สำมำรถ
กำจัดก๊ำซฯ ได้ถงึ ร้อยละ 95 เพื่อเป็ นหลักประกันในคุณภำพอำกำศทีด่ ยี งิ่ ขึน้
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ หรือ
ผลกระทบทีอ่ าจจะมีต่อผลดาเนินงานในอนาคตมีดงั นี้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ

ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หาก
กิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนัน้ หากบริษทั ฯ มีความขัดแย้งใดๆ ใน
ระหว่างการดาเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในส่วนของตนได้ตามปริมาณและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ อาจทาให้กจิ การร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามทีก่ าหนด
จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึง่ บริษทั ฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิด
สัญญาดังกล่าว
3.1.1

อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ ITD อย่าง
ลูกหนี้ร่วม แต่บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ได้ หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้
จากการกระทา หรือการละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/หรือ
ตัวแทนของ ITD ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในการ
ดาเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท่ี หากบริษทั ฯ และ ITD
ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึง่ เป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมื่อ
ทางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฝ่ ายจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึง่ เป็ น
บุคคลทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายกาหนดเป็ นผูช้ ข้ี าดในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อให้กจิ การร่วมค้าสามารถดาเนินการได้ต่อไป
อย่างไรก็ดใี นการดาเนินงานในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดาเนินงานกิจ การร่วมค้า
ไอทีด-ี เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด
3.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการและผูด้ าเนินงานด้านการทาเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้าใน
ประเทศจานวนจากัด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี –
เอสคิว ในโครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดาเนินการโดยบริษทั ฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบริษทั ฯ มีรายได้จาก
โครงการทีใ่ ห้บริการแก่ กฟผ. ทัง้ โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2561 จานวน 2,521 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
69.59 ของรายได้รวม
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทาเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ารายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน ณ เหมือง
หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2558 ให้กบั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หงสาเพาเวอร์ จากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยมีแผนการขยายธุรกิจการลงทุนในการผลิตแร่ดบิ ประเภท
อื่น ๆ เช่น ดีบุก ทองคา รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็ นต้น
3.1.3

ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาคัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ารกาหนดราคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน หากต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ ต้องรับความเสีย่ งจากกาไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึง่ อาจเป็ นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมินไว้ ทาให้ต้องใช้วตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ
(2) ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น น้ ามัน ซึง่ เครื่องจักรบางส่วนใช้น้ ามันในการดาเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร และ
ค่าจ้างผูร้ บั เหมา เป็ นต้น
ทัง้ นี้สญ
ั ญาบางฉบับมีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน
การผลิต แต่สตู รดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ หมด ทาให้บริษทั ฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ บางส่วน
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็ นการ
ตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายควบคุมงบประมาณและฝ่ ายปฏิบตั หิ น้างานซึง่ จะถูกอนุ มตั โิ ดยฝ่ ายบริหาร ต้นทุนการผลิตจะ
ถูกนามาพิจารณาและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ ส่วนด้านต้นทุ นการซ่ อมบารุ ง บริษัทฯได้เ ริ่มนาโปรแกรมบริหาร
แผนงานซ่อมบารุงมาใช้ เพื่อใช้เก็บประวัตกิ ารซ่อมของเครื่องจักรและใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักร ซึง่ จะทาให้
เครื่องจักรมีอายุการใช้งานได้นานขึน้ ตลอดจนประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรเพิม่ มากขึน้
3.1.4

ความเสี่ยงจากปริมาณการดาเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตา่ กว่าเป้ าหมายการทางานที่วางไว้
ก่อนเริม่ ดาเนินงานทุกโครงการ บริษทั ฯ จะวางแผนการดาเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้ าหมายปริมาณ
ดินหรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดาเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน หรือปั จจัยภายนอก
อื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ รวมถึงการทางานที่
ล่าช้าหรือผิดพลาดของผูร้ บั เหมารายอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ ารทางานเดียวกับบริษัท หรือมีกระบวนการทางานซึง่ ส่งผล
กระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินงานให้เสร็จตามกาหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ซึง่ ปกติอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานทีค่ งค้างอยู่ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ
ทางานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง ออกแบบระบบการทางานที่
ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนการดาเนินงานทีห่ น้างานอย่างรอบคอบ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้
วางกระบวนการติดตามผลการปฏิบตั ิงานโดยทีมวิศวกรและผู้ปฏิบตั ิงานทีม่ คี วามชานาญ ซึง่ สามารถทาให้เห็นถึง
ปั ญหาการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีอย่างเป็ นระบบ รวมถึงได้มกี ารประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ และประเมินสถานการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการทางานของบริษทั ฯ เพื่อหารือกับผูว้ ่าจ้าง
นอกจากนี้บริษทั ฯ ไม่เคยทางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนยั สาคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดาเนินงานทีล่ ่าช้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3.1.5

ความเสี่ยงจากการจัดหาเครือ่ งจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา หรือทางาน
โดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรซึง่ เป็ นแผนการ
ซ่อ มบ ารุง เชิง ป้ อ งกัน และเชิงบ ารุง รัก ษา รวมถึง ได้มีการจัด หาและพัฒ นาบุ คลากรที่มีค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้
เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
ความเสี่ยงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้ าของโลกทีม่ แี นวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถึงปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกมากขึน้ จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 15 ถึง 20 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579
3.1.6

อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ฉบับปี 2558 ถึงปี 2579 ได้ระบุแผนในการเพิม่
สัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการ
ใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมดในปี 2579 โดยสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. สะสมตัง้ แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายนปี 2561 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะซึง่ มีกาลังการผลิตปั จจุบนั อยู่ทป่ี ระมาณ 2,455 เมกะวัตต์
มีการผลิตไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมดในประเทศไทย โดยคาดว่ากาลังการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าจะได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2561
ประเภทเชื้อเพลิ ง
ก๊ำซธรรมชำติ
ถ่ำนหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงำนหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตำ
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลำว,มำเลเซีย,ลำตะคองชลภำวัฒนำ)
รวม

สะสมเดือนมกราคม - พฤศจิ กายน 2561
จานวน (ล้านกิ โลวัตต์ช ั ่วโมง)
ร้อยละ
115,348.22
60.36
45,668.19
23.89
27,040.61
14.15
58.30
0.03
116.36
0.06
2,878.71
1.51
191,110.39
100.00

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ่ สารองค์การ กฟผ.

นอกจากนี้ ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนทีต่ ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทีม่ อี ตั ราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2559 ร้อยละ 46 ร้อยละ 41
และร้อยละ 37 ตามลาดับ
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3.1.7

ความเสี่ยงเรือ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รบั จ้างต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกาหนดทีส่ ่วนราชการกาหนดหรือกาหนดเพิม่ เติม เช่น
เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้ องกันตามแผนผังโครงการทาเหมือง
แร่ เป็ นต้น” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัด
จ้างทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทาโดยตรงกับ กฟผ. สาหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ กฟผ. กาหนดด้วย เช่น การฉีดพรมน้าทีห่ น้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตัง้ ระบบฉีด
พรมน้ าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกาหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้
เกิดการสันสะเทื
่
อนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทากองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการ
ปนเปื้ อนสูแ่ หล่งน้า เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กาหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่า
เสมอ โดยการดาเนินงานของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้อง
กับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้ า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกาจัดซากเชื้อเพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี้ พืน้ ทีด่ าเนินงานของบริษทั ฯ ถูกจัดสรรให้เปิ ดพืน้ ทีเ่ ปิ ดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสือ่ สาร ทาความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
3.1.8

ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนิน การ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญาจ้างกาหนดล่าช้าและอาจต้อง
เสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษทั ฯ ยังมีการนาระบบจัดแผน Career Path
หรือการพัฒนาสายอาชีพให้กบั บุคลากรของบริษทั ฯ โดยปั จจุบนั เน้นเฉพาะสายงานทีม่ คี วามสาคัญเป็ นหลัก เพื่อให้
บุคลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหว่างทางาน และระบบ Succession Nominee เพื่อวางแผนพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานทีส่ าคัญของบริษั ทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งงานที่
สูงขึน้ หรือรองรับตาแหน่งงานทดแทนต่อไป
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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3.2.

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

3.2.1

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต่ อ้ งใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทาให้บริษทั ฯ
มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ าตลอดมา ในขณะทีป่ ี 2561 มีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจานวนมากเพื่อ
บริหารจัดการสาหรับโครงการแม่เมาะ 8 จึงทาให้ในปี 2561 มีสภาพคล่องทีล่ ดลง ซึง่ คาดว่าเมื่อบริษทั ฯ สามารถ
ดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ตี ิดตัง้ เสร็จและพร้อม
ดาเนินงาน บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย
เท่า
เท่า

ปี 2559
1.30
0.90

งบการเงิ นรวม
ปี 2560
0.52
0.31

ปี 2561
0.55
0.32

อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีมมี าตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษทั ฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับ
เจ้าหนี้การค้า ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างทางานใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขการชาระเงินทีเ่ หมาะสม และ
(2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชาระเงินสาหรับการจัดหาเครื่องจักรทีม่ มี ูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตาม
แผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชดิ (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หุ้นกู้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี าตรการบริหารจัดการต้นทุ นและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดาเนินงานดังทีก่ ล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น
3.2.2

ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้
ตามทีใ่ นสัญญาเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงาน มีการระบุ
เงื่อนไขสัญญาว่าด้วยการดารงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อทุน อัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจผิดเงื่อนไขในการดารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษัทฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยเกินกว่าทุนหรือกาไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มกี ารชาระคืนเงินกู้
จากธนาคารครบทัง้ จานวนแล้ว ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กาหนดให้บริษทั ฯ ดารง
อัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ากว่า 1.2:1 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่อกาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดารง
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ซึง่ แม้ว่า ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทฯ มีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย สูงกว่าทีก่ าหนด เนื่องจาก
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทเ่ี กิดในโครงการแม่เมาะ 8 ทาให้ผลกาไรต่ ากว่าทีค่ าดการณ์ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ สามารถ
เจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามความจาเป็ นทีท่ าให้ผดิ เงื่อนไข อีกทัง้ บริษทั ฯยังมี
มาตรการทีจ่ ะจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม รวมถึงการเจรจาเพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ มื
เงินเพื่อดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รบั การปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากอัตรา MLR-1%
เป็ น MLR-1.5% ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2560
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อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่ วย

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

3.3.

งบการเงิ นรวม
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.14

4.53
3.68
8.82
0.68

ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1 ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิ ที่ตา่ กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ตามที่ บริษทั ฯ ได้มมี ติออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 จานวนทัง้ หมด 20 ล้านหน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ใน
ครัง้ นี้และภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีการซือ้ หุน้ ในการเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเต็
่
มจานวน
และมีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเต็มจานวน โดยใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีสทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วย ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ) ซึง่ ต่ ากว่าราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน ดังนัน้ ผูล้ งทุนทัวไปจึ
่ งอาจมีความเสีย่ งจากการลดลงของ
ราคาหุน้ ภายหลังจากทีห่ นุ้ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั จากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่
จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังกล่าว เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของแต่
ละปี และบริษทั ฯ ได้กาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก ดังนี้
1. ร้อยละ 50 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมด จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือ จะสามารถใช้สทิ ธิได้อกี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หน่วย และ 3,644,750 หน่วย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 24.35 และ 18.22 ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิทงั ้ หมด ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 2 ล้านหน่ วย ซึง่ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ
3 รายเป็ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะสารองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนดังกล่าว
เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดารงตาแหน่ ง ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปี จากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในอนาคต โดยหากบริษทั ฯ ยังไม่สามารถ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือได้ครบ 2 ล้านหน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันในกำรประกอบธุรกิจ หลังหักค่ำเสือ่ ม
รำคำสะสมทีป่ รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ำกับ 9,540.5 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
1

ทีดนิ
โฉนดเลขที่ 60240

โฉนดเลขที่ 135854

โฉนดเลขที่ 135843

โฉนดเลขที่ 135915

โฉนดเลขที่ 32359

โฉนดเลขที่ 135845

โฉนดเลขที่ 135846

โฉนดเลขที1่ 35877

สถานที่ตงั ้
2 ไร่ 0
งำน 35
ตำรำงวำ

ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร

0 ไร่ 1
งำน 78
ตำรำงวำ
1 ไร่ 3
งำน 99
ตำรำงวำ
0 ไร่ 2
งำน 49
ตำรำงวำ
3 ไร่ 0
งำน 41
ตำรำงวำ
1 ไร่ 0
งำน 3
ตำรำงวำ
0 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ
1 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ

ทีต่ งั ้ 191/18 หมูท่ ่ี 8 ตำบลพิชยั
อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ทีต่ งั ้ สำนักงำน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง
ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง
ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

อำคำร
-อำคำรสำนักงำนสูง 7 ชัน้

-คลังเก็บพัสดุน้ ำมัน,เรือแถว
พนักงำน,บ้ำนพักวิศวกร,บ้ำนพัก
รับรอง,โรงเก็บน้ ำมันหล่อลื่น,ตูค้ อน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ภาระผูกพัน*

33.4 ล้ำนบำท ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนำคำร
ไทยพำณิชย์
(มูลค่ำ
วงเงินรวม 2,875 ล้ำน
บำท)
0.2 ล้ำนบำท

1.5 ล้ำนบำท

พืน้ ทีร่ อพัฒนำ
เพื่อจัดสรรเป็ น
สวัสดิกำร
พนักงำนใน
อนำคต

0.4 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

1.9 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.6 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.5 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

4.1 ล้ำนบำท

รวมที่ดิน
2

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ไม่ม ี

42.6 ล้านบาท

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

ทีต่ งั ้ โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ

ทีต่ งั ้ โครงกำร

เป็ นเจ้ำของ

137.3 ล้ำนบำท

ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (มูลค่ำ
วงเงินรวม 2,875 ล้ำน
บำท)
ไม่ม ี
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ประเภททรัพย์สิน

3

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ทีต่ งั ้ โครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เทนเนอร์,สำนักงำนเคลื่อนที่
-บ้ำนพักพนักงำน,อำคำรสำนักงำน
สนำม,อำคำร(Main Work Shop),
ลำนเก็บน้ำมัน,บ้ำนพักวิศวกร,
อำคำรเก็บสินค้ำ,โรงซ่อมบำรุง,

จังหวัดลำปำง
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

-ตูค้ อนเทนเนอร์(สำนักงำนเคลื่อนที)่
,บ้ำนพักพนักงำนท้องถิน่ ,บ้ำนพัก
พนักงำนคนไทย,บ้ำนพักวิศวกร,
สำนักงำนโครงกำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

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

ทีต่ งั ้ โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง
Hongsa Contract D at LAOS.
No.6 Unit. Ban Han Hongsa
District, Xayaboury Province.

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

4

แค้มป์

5

เครื่องตกแต่ง

6

อุปกรณ์สำนักงำน

7

ยำนพำหนะ

8

สินทรัพย์ระหว่ำงทำ

9

อะไหล่ทใ่ี ช้ดำเนินงำน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ/เช่ำซือ้
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
รวมสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

9,205.9 ล้ำนบำท

ภาระผูกพัน*

บำงส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชื่ออื่นของ
ธนำคำรกรุงไทย (มูลค่ำ
วงเงินรวม 8,630 ล้ำน
บำท) สำหรับโครงกำร
แม่เมำะ

21.6 ล้ำนบำท

บำงส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชื่ออื่นของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
(มูลค่ำวงเงินรวม 7,903
ล้ำนบำท) สำหรับ
โครงกำรหงสำ
ไม่ม ี

6.2 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

5.8 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

11.5 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

71.7 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

37.8 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

9,540.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ของบริษทั ฯ มีอำยุกำรใช้งำนเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
อำคำร
แค้มป์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อายุการใช้งาน
10 – 20 ปี และตำมอำยุโครงกำร
5 ปี
5 – 10 ปี และตำมอำยุโครงกำร
5 ปี
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

อายุการใช้งาน
5 ปี
4 – 5 ปี

โดยสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินกำรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะจะประกอบด้วย
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จัดซือ้ ใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษทั ฯ ทีน่ ำมำซ่อมแซมฟื้ นฟูสภำพเครื่องจักรเพื่อกลับมำใช้ใหม่ ทำให้
สำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในโครงกำรและเพิม่ อำยุกำรใช้งำนให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)
4.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ปั จจุบนั บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีส่ ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ แสดงรำคำ
ทุนสุทธิจำกตัดจำหน่ำยสะสม โดยค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้งำน
ประเภททรัพย์สิน

1

4.3

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานที่ตงั ้
ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวง
ลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพือ่ ใช้บนั ทึก
และบริหำร
ข้อมูลกำร
จัดทำบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )
0.06 ล้ำนบำท

ภาระผูกพัน*
ไม่ม ี

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ซึง่
ครอบคลุ ม ถึง ควำมสูญเสีย หรือ ควำมเสีย หำยต่ อ สัง หำริม ทรัพย์แ ละอสังหำริมทรัพย์อ ัน เกิด จำกอัค คีภัย และอุ บตั ิเ หตุ ต่ ำ งๆ
(Property Damage) โดยรวมควำมเสียหำยต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทัง้ แผ่นดินไหวและน้ำท่วม
กลุ่มบริษทั ฯ มีจำนวนเงินเอำประกันตำมตำรำงกรมธรรม์ดงั กล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทัง้ หมด 9,090.1 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั
บริษทั ฯ

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

วงเงิ นประกัน

อำคำรสำนักงำนในโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน

บริษทั ฯ

อำคำรสำนักงำนใหญ่

ธนำคำรไทยพำณิชย์

เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ

บริษทั ฯ

6,560.4 ล้ำนบำท

ธนำคำรกรุงไทย

2, 458.3 ล้ำนบำท

ITD-SQ JV เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

1.4 ล้ำนบำท
70.0 ล้ำนบำท
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
4.4

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิ จการร่วมค้าในอนาคต

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจทีม่ คี วำมเกีย่ วเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้ำงควำมมันคง
่
และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
นอกจำกนี้ ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัติ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ำลงทุนเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว โดย
ตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็ นประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษทั ที่
ปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และ
กำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็ นหน่ วยงำนหนึ่งของบริษัท และ/หรือสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษทั ร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั จึงกำหนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซง่ึ กำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจำกนี้ กำรส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั และ/หรือข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงกำกับให้มี
กำรจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้บริษทั ตรวจสอบ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยที่ยงั ไม่สน้ิ สุด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทีม่ จี ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพำท
ทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีสญ
ั ญำทีส่ ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดแบ่งออกตำมโครงกำรต่ำงๆ ที่
บริษทั ฯ ได้ดำเนินงำนอยู่ในปั จจุบนั จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
6.1 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 7)
ภำยใต้โครงกำรรับเหมำขุดดินและถ่ำน (โครงกำร 7) บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องจำนวน 4 ฉบับ อันมี
ควำมสำคัญสรุปได้ดงั นี้
6.1.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่าน กับ กฟผ. สาหรับโครงการ 7
กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิว ซึ่งเป็ นกิจกำรร่วมค้ำระหว่ำงบริษัทฯ และ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำกัด (มหำชน) (“ITD”) ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนทีเ่ หมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2551 โดยกิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวตกลง
รับจ้ำงเหมำจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมำะ
อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยในสัญญำจะกำหนดอัตรำค่ำจ้ำง (บำทต่อ ลบ.ม. แน่ น
หรือบำทต่อตัน) ทีก่ จิ กำรร่วมค้ำจะได้รบั ในแต่ละปี ไว้แล้ว
ภำยใต้ขอ้ ตกลงตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 นี้ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมี
หน้ำทีจ่ ะต้องดำเนินงำนให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจำนวน 3 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1
ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 365 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที่ 2
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 50 ล้ำนตัน และ
รำยกำรที่ 3
ขนดินออกจำกบ่อเหมืองโดยใช้ระบบเครื่องโม่ (Crusher) ระบบสำยพำน (Belt Conveyor)
และ เครื่องโปรยดิน (Spreader) ปริมำณประมำณ 40 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
โดยกิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมีหน้ำทีต่ ้องดำเนินงำนให้มผี ลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำที่
กำหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะ
จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่กจิ กำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวรวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 21,891 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 3
รำยกำรดังกล่ำว
ซึง่ ต่อมำ ได้มกี ำรแก้ไขสัญญำ อันเนื่องมำจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำจำกอัตรำวันละ 230 บำท เป็ นวันละ
300 บำท โดยกำรแก้ไขสัญญำนี้เป็ นผลให้วงเงินสัญญำปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 21,906 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ สญ
ั ญำได้ร ะบุ ถึงผลของกำรผิด สัญญำหำกกิจกำรร่ วมค้ำไม่สำมำรถทำงำนให้แ ล้ว เสร็จภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด หรือทำงำนไม่ถูกต้อง กฟผ. จะปรับกิจกำรร่วมค้ำในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำงำนทีย่ งั คงค้ำงอยู่
นับตัง้ แต่วนั ครบกำหนดสัญญำ จนถึงวันทีก่ จิ กำรร่วมค้ำดำเนินงำนทัง้ หมดแล้วเสร็จ หรือแก้ไขเสร็จโดยสมบูรณ์
6.1.2 สัญญากิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว กับ ITD สาหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำกิจกำรร่วมค้ำ กับ ITD ฉบับลงวันที่ 25 มกรำคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
(“สัญญากิ จการร่วมค้าสาหรับโครงการ 7”) ซึ่งวัตถุประสงค์ในกำรก่อตัง้ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี -เอสคิวตำมสัญญำ
กิจกำรร่วมค้ำสำหรับโครงกำร 7 นี้กเ็ พื่อร่วมกันปฏิบตั แิ ละดำเนินงำนตำมทีก่ ำหนดไว้ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิน
และถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนในกำรเป็ นหุน้ ส่วนอยู่รอ้ ยละ 50 ของกำรลงทุนทัง้ หมด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

6-1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ภำยใต้สญ
ั ญำกิจกำรร่วมค้ำสำหรับโครงกำร 7 บริษัทฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้ำที่ขอบเขตงำนและส่วนแบ่ง
ค่ำจ้ำงในกำรดำเนินงำนที่รบั ผิดชอบภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 ฝ่ ำยละครึ่ง โดย
คู่สญ
ั ญำตกลงให้กจิ กำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวว่ำจ้ำงบริษทั ฯ และ ITD เป็ นผูร้ บั เหมำช่วงในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
บริษทั ฯ และ ITD ตกลงว่ำทัง้ สองฝ่ ำยจะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดต่อ กฟผ. ในควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7
สัญญำฉบับนี้อำจสิน้ สุดลงเมื่อสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 สิน้ สุดลงไม่ว่ำทัง้ ในกรณีท่ี
กิจกำรร่วมค้ำได้ทำงำนตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือ มีกำรยกเลิก
สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 ดังกล่ำว และเมื่อสัญญำสิน้ สุดลง บริษทั ฯ และ ITD จะร่วมกัน
จัดทำบัญชีสุดท้ำยของกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งจะแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรร่วมค้ำ ทัง้ ที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้ และระหว่ำงคู่สญ
ั ญำเอง
นอกจำกนี้บริษทั ฯ และ ITD ได้ตกลงกันเกีย่ วกับแนวทำงกำรแบ่งสินทรัพย์หลังจำกกำรจัดทำบัญชีสุดท้ำยของ
กิจกำรร่วมค้ำ โดยสำหรับสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ให้กจิ กำรร่วมค้ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทั ฯ จะได้รบั คืน ณ วัน
สิน้ สุดสัญญำ และสำหรับสินทรัพย์สว่ นกลำง จะมีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ ณ วันสิน้ สุดโครงกำรและแบ่งครึง่ เท่ำกัน
ระหว่ำงบริษทั ฯ และ ITD
6.1.3 สัญญาจ้างเหมาช่วงขุด-ขนดิ นและถ่าน กับกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ วสาหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน โครงกำรเหมืองแม่เมำะสัญญำ 7 กับกิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี
เอสคิว 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ลงนำมเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2555 และฉบับที่ 2 ลงนำมเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เพื่อ
รับจ้ำงเหมำช่วงในกำรดำเนินกำรปฏิบตั ิงำนขุด -ขนดินและถ่ำนทีเ่ หมืองแม่เมำะเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 ที่กจิ กำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิว ได้เข้ำทำกับ กฟผ. โดยอัตรำค่ำจ้ำงใน
กำรดำเนินงำน (บำทต่อ ลบ.ม. แน่ น หรือบำทต่อตัน) จะขึน้ อยู่กบั ควำมยำกในกำรขุดดิน หรือถ่ำนหินแต่ละประเภท
และลักษณะเครื่องจักรทีใ่ ช้ในกำรขุด-ขนดินและถ่ำนหินดังกล่ำว รำยละเอียดของสัญญำมีดงั นี้
1. สัญญำฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยบริษัทฯ มี
หน้ำทีจ่ ะต้องดำเนินงำนให้แก่กจิ กำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 16.064 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 2.178 ล้ำนตัน
2. สัญญำฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยบริษทั ฯ มี
หน้ำทีจ่ ะต้องดำเนินงำนให้แก่กจิ กำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจำนวน 3 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 117.643 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 19.602 ล้ำนตัน
รำยกำรที่ 3 ขนดินออกจำกบ่อเหมืองปริมำณประมำณ 3.134 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่ำจ้ำงจำกสัญญำฉบับที่ 1 มูลค่ำรวมจำนวนประมำณ 568 ล้ำนบำท และจำกสัญญำฉบับที่
2 มูลค่ำรวมประมำณ 3,653 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ทัง้ นี้ จำนวนค่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นเพียงจำนวน
โดยประมำณเท่ำนัน้ บริษทั ฯ จะได้รบั ค่ำจ้ำงทีแ่ ท้จริงตำมปริมำณงำนทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำเสร็จจริงซึง่ อำจจะมำกหรือน้อย
กว่ำจำนวนนี้กไ็ ด้ อีกทัง้ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมีสทิ ธิในกำรหักเงินค่ำจ้ำงของบริษทั ฯ หำกกิจกำรร่วมค้ำไอทีดีเอสคิวจะต้องจ่ำยค่ำปรับให้กบั กฟผ. อันเนื่องมำจำกสำเหตุซง่ึ ได้มกี ำรพิสจู น์แล้วว่ำเกิดจำกควำมบกพร่องของบริษทั ฯ
สัญญำฉบับนี้จะสิน้ สุดลงเมื่อครบกำหนดอำยุของสัญญำหรือเมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน
กับ กฟผ. สำหรับโครงกำร 7 ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดเมื่อครบกำหนดอำยุของสัญญำและปรำกฏว่ำบริษทั ฯ
ทำงำนไม่แล้วเสร็จหรือทำงำนไม่ถูกต้องตำมกำหนด บริษทั ฯ จะต้องชำระค่ำปรับให้แก่กจิ กำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำร้อยละ 0.10 ของงำนทีย่ งั คงค้ำงอยู่นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดสัญญำจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ ทำงำนแล้วเสร็จหรือแก้ไขงำนให้
สมบูรณ์
6.1.4 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว และธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
27 ธันวำคม 2553
ผูก้ :ู้
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ
วัตถุประสงค์:
สำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ สัญญำที่ 7
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 1,800 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
3 เดือนนับจำกวันทำสัญญำ (27 ธันวำคม 2553)
อัตรำดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 0.75
กำรชำระหนี้:
งวดที่
1-9

ชำระคืนเงินต้นจำนวน 81 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้อง
จำนวนเงินขัน้ ต่ำทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละ
ชำระคืนในแต่ละงวด
งวด
ร้อยละ 12.00
20,600,000 บำท

10-45

ร้อยละ 13.70

22,100,000 บำท

46-69

ร้อยละ 14.60

24,000,000 บำท

70-80

ร้อยละ 10.20

20,200,000 บำท

81

ชำระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

ชำระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

หลักประกัน:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
สัญญำจำนองเครื่องจักรหลัก
สัญญำจำนำเครื่องจักร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ
สัญญำค้ำประกัน
สัญญำโอนสิทธิรบั เงินภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำ
สัญญำโอนกรรมสิทธิในเครื
่องจักร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ แบบมีเงื่อนไข
์
สัญญำโอนสิทธิในบัญชีเงินฝำก
สัญญำโอนสิทธิในบัญชีผกู้ แู้ บบมีเงื่อนไข

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ ู้จะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำ 1.15:1 อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์ได้ยกเลิก
เงื่อนไขข้อนี้ ในวันที่ 25 มีนำคม 2558
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ชำระคืนเงินกูใ้ นส่วนนี้เสร็จสิน้ แล้ว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6.2

โครงการจ้างเหมา ขุด-ขน ดิ นและถ่าน กับ บริษทั หงสาเพาเวอร์ จากัด

บริษัทฯ มีสญ
ั ญำที่เกี่ยวข้องกับ โครงกำรให้บริก ำรทำเหมือ งแร่ กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”)
จำนวน 2 ฉบับ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
6.2.1

สัญญาจ้างเหมา ขุด-ขน ดิ นและถ่าน กับ HPC
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่กบั HPC เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำง
เหมำจำก HPC ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรขุด คัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์ท่บี ริเวณโรงไฟฟ้ ำที่ใ ช้
พลังงำนควำมร้อนจำกถ่ำนหินหงสำ เมืองหงสำ แขวงไชยบุรี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ภำยใต้ขอ้ ตกลงตำมสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่น้ี บริษัทฯ มีหน้ำที่จะต้องดำเนินงำนให้แก่ HPC ทัง้ หมด
จำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 207.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น และ
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 82.5 ล้ำนตัน
โดยบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งดำเนินงำนให้มผี ลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
และงำนตำมรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทัง้ หมดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2569 ทัง้ นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บริษทั ฯ รวมเป็ นเงินจำนวน 11,743 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร สัญญำฉบับนี้มี
ผลใช้บงั คับจนถึงเวลำทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ ำนตำมรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำย
หนึ่งจะบอกเลิกตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำหำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำทีก่ ำหนดไว้และไม่แก้ไข
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
6.2.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
19 ธันวำคม 2557
ผูก้ :ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์:
สำหรับใช้ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 1,400 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2559 ซึง่ ปั จจุบนั มีกำรเบิกใช้ครบทัง้ จำนวน
อัตรำดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR –
ร้อยละ1)
กำรชำระหนี้:
ชำระทุกเดือนในอัตรำดังตำรำงด้ำนล่ำง

มกรำคม 2560 – ธันวำคม 2564

อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
ร้อยละ 23.50

มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 40.00

หลักประกัน:
1. จำนำสิทธิกำรรับฝำกเงิน
2. จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
3. จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
4. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนำคำรได้ยินยอมผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนทำงกำรเงิน สำหรับงบกำรเงินปี 2561 โดย
อัตรำส่วนทำงกำรเงินข้ำงต้น จะเริม่ คำนวณในปี 2562
นอกเหนือจำกวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ บริษัทฯ ยังมี วงเงินสำหรับป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอื่นๆ อำทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (Performance Bond) และหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร
ดังกล่ำว
6.3 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)
6.3.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ น กับ กฟผ. สาหรับโครงการ 8
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรขุด-ขนดินและถ่ำนทีเ่ หมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง กับ กฟผ.
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรคัด
แยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นระยะเวลำประมำณ 10 ปี
ภำยใต้ ข้อ ตกลงตำมสัญ ญำจ้ำ งเหมำขุ ด -ขนดิน และถ่ ำ นสำหรับ โครงกำร 8 นี้ บริษัท ฯ มีห น้ ำ ที่จ ะต้ อ ง
ดำเนินงำนให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 31 ล้ำนตัน
โดยบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องดำเนินงำนให้มผี ลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2568 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่บริษทั ฯ
รวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 22,871 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำรดังกล่ำว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6.3.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
อัตรำดอกเบีย้ :

1-12 (ปี 2561)

16 ธันวำคม 2558 และ 5 กรกฏำคม 2561 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั ฯ
สำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ สัญญำที่ 8
ไม่เกิน 5,220 ล้ำนบำท
ภำยในเดือนธันวำคม 2562 ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี ำรเบิกใช้
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR –
ร้อยละ1)
ชำระทัง้ หมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
ร้อยละ 22

13-48

ร้อยละ 30

48-60

ร้อยละ 20

61-83

ร้อยละ 30

84 (ปี 2567)

ชำระเงินต้นของวงเงินกูร้ ะยะยำวส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด

กำรชำระหนี้:
งวดที่

หลักประกัน:
1. จำนองเครื่องจักรของโครงกำรทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ
์
2. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำน ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกโครงกำร 8
3. จัดทำสัญญำประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สียเบืย้ ประกันภัย และกำหนดให้ผใู้ ห้กู้
เป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนำคำรได้ยนิ ยอมผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อ EBITDA และ
หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุนสำหรับงบกำรเงินปี 2561
นอกเหนือจำกวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ บริษทั ฯ ยังมีวงเงินรวม 4,000 ล้ำนบำทเพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งจำก
อัตรำแลกเปลีย่ น ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอื่นๆ อำทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ (Performance Bond) และหนังสือค้ำ ประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ที่
เกีย่ วข้องกับโครงกำรดังกล่ำว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6.4

สัญญาอื่นๆ

6.4.1 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
อัตรำดอกเบีย้ :

24 ตุลำคม 2560
บริษทั ฯ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทั
ไม่เกิน 250 ล้ำนบำท
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ซึง่ ปั จจุบนั ได้ทำกำรเบิกครบทัง้ จำนวน
MLR –ร้อยละ 1.00

6.4.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
อัตรำดอกเบีย้ :

19 ตุลำคม 2560
บริษทั ฯ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทั
ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท
ภำยใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยำยน 2560 ซึง่ ปั จจุบนั ได้ทำกำรเบิกครบ
ทัง้ จำนวน
MLR - ร้อยละ 2.25

6.4.3 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
อัตรำดอกเบีย้ :

8 มกรำคม 2561
บริษทั ฯ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทั
ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท
ภำยในเดือน มีนำคม 2561 ซึง่ ปั จจุบนั ได้ทำกำรเบิกครบทัง้ จำนวน
MLR - ร้อยละ 1.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
(1) จำนวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ชื่อภำษำไทย
บริษทั : สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ
SAHAKOL
: EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ :
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000
:
บำท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
1,138,514,900
:
บำท
จำนวนหุน้
1,150,000,000
:
หุน้
รำคำพำร์
1.00 บำท
:
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภำษำไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ
ชื่อภำษำอังกฤษ
ครัง้ ที่ 1
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and
the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ
SQ-WA
จำนวนหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
จำนวนหุน้ สำมัญทีก่ นั ไว้
20,000,000 หุน้
อัตรำส่วนกำรใช้สทิ ธิ
1:1
รำคำทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.00 บำท
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลำคม 2559
วันหมดอำยุ
11 ตุลำคม 2564
7.2 ผูถ้ ือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ลาดับ
1

ผูถ้ ือหุ้น
ครอบครัวศิ ริสรรพ์และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง

จานวนหุ้น

ร้อยละ

302,417,325

26.56%

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด1

228,750,000

20.09%

นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์

23,200,000

2.04%

นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์

17,000,000

1.49%

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

9,461,150

0.83%

นำงเพ็ญประภำ ศิรสิ รรพ์

5,047,600

0.44%

นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์

4,486,000

0.39%

นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

4,101,025

0.36%

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

3,214,300

0.28%

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ลาดับ

ผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

2,297,150

0.20%

นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์

2,000,000

0.18%

นำงอำรียำ ศิรสิ รรพ์

1,600,000

0.14%

นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์

1,000,100

0.09%

260,000

0.02%

82,601,500

7.26%

82,550,000

7.25%

51,500

0.00%

นำงสำวสำธิดำ ศิรสิ รรพ์
2

ร้อยละ

ครอบครัวอารีกลุ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด
นำยวิทยำ อำรีกุล

3

ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล

70,000,000

6.15%

4

นำยภำคย์ ศรีสตั ยำกุล

25,100,000

2.20%

5

นำงวัชณี สิงหวังชำ

21,100,000

1.85%

6

นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

15,701,000

1.38%

7

นำยเหลือพร ปุณณกันต์

14,071,600

1.24%

8

นำยฉลอง ชำลี

12,327,900

1.08%

9

นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์

10,050,000

0.88%

10

นำยสุรพันธ์ ตติยมณีกุล

9,586,300

0.84%

11

นำยทรงยศ เอื้อวัฒนำ

8,630,000

0.76%

12

นำยจักรกฤช จำรุจนิ ดำ

8,485,700

0.75%

13

นำยอนุรกั ษ์ บุญแสวง

8,430,000

0.74%

14

นำยประเสริฐ เสวีกุล

8,139,300

0.71%

15

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด

7,757,471

0.68%

16

ประชำชนทัวไป
่ รวมทัง้ กรรมกำรและพนักงำนอื่นของบริษทั ฯ2

534,116,804

46.91%

1,138,514,900

100.00%

รวม
หมำยเหตุ :

1 บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิรสิ รรพ์ โดยใน
ปั จจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยู่เพียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเหมือนกับบริษทั ฯ และมีผถู้ อื
หุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

611,250
611,250
611,250
611,250

25.00
25.00
25.00
25.00

2 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย
เพือ่ เป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในอนำคต โดยมีรำคำ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำหุน้ ละ
1.00 บำท เท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้ เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อกำหนด
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2

สรุปกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และวันที่ 30 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้
สำมัญทัง้ รวมทัง้ สิน้ 3,644,750 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1
บำท รวมเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 3,644,750 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,644,750 บำท ซึง่ ผลกำรใช้สทิ ธิสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ

นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นำยชำลี รักษ์สุธี
นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
นำยมงคล เหล่ำวรพงศ์
นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนอืน่ ๆ
ของบริษทั ฯ *

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ (ออกตำมวำระในปี 2561)
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ
-

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ(หน่ วย)

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจาปี 2561

100,000

100,000

-

50,500

50,500

-

118,450

118,450

-

100,950

100,950

-

54,400

54,400

-

61,050

-

61,050

56,600

56,600

-

75,000
75,000
75,000

75,000
75,000
75,000

-

75,000

75,000

-

75,000

75,000

-

160,200
615,550
13,597,350

160,200
65,550
2,563,100

550,000
10,874,050

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ
คงเหลือ(หน่ วย)

(ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าข่ายนิยาม
ผูบ้ ริหารของสานักงาน ก.ล.ต.)

รวม
15,129,850
3,644,750
11,485,100
*ได้มกี ำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนทีเ่ หลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษทั ฯ เพือ่ จะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯในปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ทัง้ นี้บริษทั ได้ดำเนินกำรแจ้งเพิม่ ทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 ซึง่ ทำให้ทุนชำระแล้ว
ของบริษทั เปลีย่ นไปดังนี้
หน่วย: บำท
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว(เดิ ม)
1,134,870,150

เพิ่ มทุนชาระแล้ว

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว(ใหม่)

3,644,750

1,138,514,900

โดยตลำดหลักทรัพย์ได้รบั หุน้ เพิม่ ทุนเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562
7.2.3 สัญญำระหว่ำงผูถ้ อื หุน้
– ไม่มี –
7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำร
ภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ฯ
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้นึ อยู่กบั ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั อำจอนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำรได้เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษทั ฯ มี
กำไรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในครำวถัดไป
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยู่ภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั
ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

7-4

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8.
8.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้
แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั
Company Secretary)

( Board of Director )

( Audit Committee )

( Executive Committee )

(Risk Management Committee)

( Chief Executive Officer )

( Advisor)

(Internal Audit Department)

( Executive Office )

( Chief Operation Officer )

(Project Manager - MM)

( Conveyor Operation Dept.)

(Project Manager-HS)

( Mechanical Maintenance Dept.)

( Engineering Dept. )

( Maintenance Dept. )

Finance & Accounting Dept.

(Project Manager-HTM)

Engineering,Inno.,R&D
Dept.

CLMV

( Business Development Dept.

( Mining Dept.)

CLMV Project Analysis Dept.

( Processing Dept.)

( Electrical Maintenance Dept.)

( Engineering Dept. )

(Administration Dept.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

(Operaton Dept.)

Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

( Project Director-MYM)

( Project Director-HS)

( Project Director-MM)

( Mine Operation Dept.)

( Chief Financial Officer )

Compliance
(Administraion &Compliance
Dept.

CLMV
(CLMV Procruement and Inventory Dept.)
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(Budget Management & Project
Funding Dept.)

(Organization & Human Resource
Development Dept.)

( Project Coordinator )

( Administration Dept.)

(Inventory Dept.)

(Procruement Dept.)

(Information Technology Dept.)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8.1.1

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 11 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล

ประธำนกรรมกำร

2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร

3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

กรรมกำรอิสระ

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี

กรรมกำร

11. นำยประภำส วิชำกูล

กรรมกำรอิสระ

โดยมี นำยสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขำนุกำรบริษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัทฯ คือ นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ นำยชำลี รักษ์สธุ ี สองในห้ำคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีจำนวนตำมที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ ต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร
3. คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่ำ 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ น “ประธำนกรรมกำรบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมกำร
บริษทั เห็นสมควร อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรอีกคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ น “รองประธำนกรรมกำรบริษทั ” ก็ได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและเสนอชื่อบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัท แต่ ในกรณีท่เี ป็ นกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนตำแหน่ ง
กรรมกำรทีว่ ่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ำรับตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในกรณีดงั กล่ำวให้
อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ตนแทน
3. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สำม โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำก
ตำแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ใน
ตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษทั อำจพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัดและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ ะได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
(จ) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
กรรมกำรบริษทั คนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ รี ำยชื่อดังนี้
รายชื่อ
1. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
2. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็ นกรรมกำรทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช มีประวัตกิ ำรทำงำนในสำยงำนกำรเงินและ
กำรลงทุ น มำโดยตลอด และปั จ จุ บ ัน ดำรงต ำแหน่ ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุ น และบริห ำรควำ มเสี่ย งของบริษัท
จดทะเบียนแห่งหนึ่ง นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ งที่ปรึกษำของบริษัท จำกัดแห่งหนึ่ง และ ดร.มงคล
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เหล่ำวรพงศ์ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็ นอำจำรย์พเิ ศษสำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และเป็ นกรรมกำรอิสระของ
บริษทั จดทะเบียนอื่นอีก 3 แห่ง และมี นำงสำววิกำวี กลิน่ แก้ว เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็ นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนด
2. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดั สินใจในกำรดำเนิน กิจกำรของบริษัท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จ ะสำมำรถท ำหน้ ำที่ใ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีก รรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ พ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรือไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระ ซึง่ ส่งผล
ให้มจี ำนวนกรรมกำรตรวจสอบต่ ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตัง้ กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันทีจ่ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล* ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมกำรอิสระ
3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมกำร
6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
8. นำยชำลี รักษ์สธุ ี
กรรมกำร
9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
10. นำยประภำส วิชำกูล
กรรมกำรอิสระ
11. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์
กรรมกำรอิสระ

ปี 2560

ปี 2561

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

8/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
-

5/5
5/5
5/5
-

5/5
6/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
5/5
5/5

4/4
4/4
4/4
-

หมำยเหตุ กรรมกำรท่ำนที่ 2, 3 และ 4 ได้หมดวำระลงจึงต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2561 แต่กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุมตั เิ ลือกตัง้
กรรมกำรทีต่ อ้ งออกจำกวำระทัง้ 3 รำยกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกครัง้
*นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ ได้หมดวำระลงจึงต้องออกจำกตำแหน่ งตำม
วำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2561 แต่เนื่องจำกมีเหตุผลในเรื่องสุขภำพ จึงไม่ประสงค์จะ
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรซึง่ ไม่รวมกรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล เนื่องจำกเป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และ
มีคุณสมบัตเิ หมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษทั
อนึ่ง นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ ได้เข้ำร่วมประชุมกรรมกำร 7/8 ครัง้ ในปี 2560 และ 2/2 ครัง้ ในปี 2561
8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

4. นำยพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนำรุจน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

5. นำยสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

6. นำงสำววันดี แซ่เอีย้ ว

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรจำนวน 9 ท่ำน โดย วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมกำรทีม่ รี ำยชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

3. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

4. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

5. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

6. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมกำรบริหำร

7. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

กรรมกำรบริหำร

8. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำร

9. นำยสรินทร์ วรรณะลี

กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำยสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
8.1.4 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยชื่อผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จำนวน 8 ท่ำน มีดงั นี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร

2. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain

3. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

4. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

5. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

6. นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

7. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

8. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร

8.1.5 เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขำนุกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีใ่ นนำมบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั และกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัด ท ำและเก็บ รัก ษำทะเบีย นกรรมกำร หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนำมของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมกำร
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรในนำมของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร
3. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รำยงำนนัน้ ในนำมของบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำร
4. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
ต้องกำรทรำบและติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด และ/
หรือกฎหมำยทีม่ นี ยั สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
7. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงำนดังกล่ำว
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และ/หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
8.2

การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิ น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั วิ งเงินสำหรับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมกำร
บริษทั เป็ นผู้มอบหมำยอำนำจในกำรอนุ มตั ิให้กรรมกำรผู้ได้รบั มอบหมำย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยรำยกำรอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ
งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และ
กู้ยืม
อนุมตั งิ บประมำณรำยจ่ำยลงทุน
เพิม่ เติมระหว่ำงปี / โอนย้ำยรำยกำร
ระหว่ำงปี
กำรลงทุน/กำรกูย้ มื
บัญชีและการเงิ น
กำรอนุมตั เิ งินเบิกทดรอง
กำรปรับปรุง/ตัดจำหน่ำยทรัพย์สนิ
และสินค้ำคงคลัง
กำรขำยทรัพย์สนิ
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจำรณำอนุมตั จิ ดั ซือ้ /จัดจ้ำง
งานประชาสัมพันธ์
กำรอนุมตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ กำรจัดสัมมนำ จัด
กิจกรรมสันทนำกำร และจัดชุมชน
สัมพันธ์
องค์กรและการบริหาร
กำรว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ/ บริษทั ทีป่ รึกษำ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี
< 1 ล้ำนบำท/ปี

> 10 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

> 50 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

> 5 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

< 1 ล้ำนบำท/ปี

> 10 ล้ำนบำท/ครัง้

< 10 ล้ำนบำท/ครัง้

< 5 ล้ำนบำท/ครัง้

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ทเ่ี กีย่ วข้องในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ ประจำปี
2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
1.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำร
เดือนละ
40,000 บำท
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร
เดือนละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
เดือนละ
- บำท
1.2) ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบีย้ ประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครัง้ เฉพำะเมื่อมำเข้ำประชุม
- กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหำร
ครัง้ ละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
ครัง้ ละ
8,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
2.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น
เดือนละ
15,000 บำท
2.2) ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบีย้ ประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครัง้ เฉพำะเมื่อมำเข้ำประชุม
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ครัง้ ละ
10,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น
ครัง้ ละ
10,000 บำท
ในปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ปี 2560
ปี 2561
รายชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม
1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล
340,000
75,000
2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

300,000

160,000

300,000

90,000

3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ

180,000

160,000

180,000

90,000

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

180,000

160,000

180,000

105,000

5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร/1

-

-

-

-

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

180,000

120,000

180,000

90,000

-

-

-

-

8. นำยชำลี รักษ์สธุ ี
/1

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

8-9

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ปี 2560
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม

รายชื่อ

ปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม

10. นำยประภำส วิชำกูล

-

-

142,500

75,000

11. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

-

-

142,500

75,000

หมำยเหตุ:

(2)

1/ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ กรรมกำร
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯ เพื่อสละสิทธิกำรได้รบั ค่ำตอบแทนเบีย้ ประชุมตัง้ แต่
เดือนเมษำยน 2558 ถึงสิน้ ปี 2561

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญต่อกรรมกำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะ
ส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯในอนำคต
8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนแก่ผบู้ ริหำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ ประชุมในฐำนะกรรมกำร
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมกำร) สำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม
2561 มีรำยละเอียดดังนี้
จำนวน (คน)
ค่ำตอบแทนรวมค่ำตอบแทนอื่น (ล้ำนบำท)
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (ล้ำนบำท)
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

ปี 2560

ปี 2561

8
21.04
0.33
21.37

8
19.17
0.31
19.48
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8.4 บุคลากร
8.4.1 จานวนบุคลากร
จำนวนบุคลำกรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหำรจำนวน 8 คน) แบ่งตำมรำยบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนบุคลากร (คน)
สายงาน
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
ฝ่ ำยวิศวกรรม
ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครื่องกล)
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำยพำน
ฝ่ ำยควำมปลอดภัยวิชำชีพ
ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)
ฝ่ ำยสำรสนเทศ
ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ำยบริหำรค่ำจ้ำง
ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณและจัดหำเงินทุน
ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ฝ่ ำยวิเครำะห์และประสำนข้อมูล CLMV
ฝ่ ำยประสำนงำนและกลยุทธ์
รวม

6
14
373
611
179
5
61
6
24
1
2
6
5
66
4
1
1,364

10
19
390
668
203
4
65
6
23
2
2
6
5
73
10
2
1,488

8.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ในปี 2560 และปี 2561 สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน จำนวน 281.39
ล้ำนบำท และ 337.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ
-

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินสำหรับพนักงำนของบริษทั ฯ และพนักงำนตำมสัญญำ
จ้ำง ซึง่ ประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่ำแรง และสวัสดิกำรอื่นๆ มีจำนวน 335.45 ล้ำนบำท ในปี 2561
อนึ่ง กำรปรับขึน้ เงินเดือนประจำปี ของพนักงำน แต่ละคนขึน้ อยู่กบั กำรประเมินผลกำรทำำงำนประจำปี ของ
พนักงำน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนทีแ่ ข่งขันได้ในตลำด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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-

ค่า ตอบแทนอื่ น บริษัท ฯ มีก ำรจ่ ำยเงินสมทบเข้ำ กองทุ น ประกันสัง คมให้ก ับ พนัก งำน และยัง ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในกำรเกษียณอำยุแก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ในกำรนี้บริษทั ฯ ได้บนั ทึก
ค่ำใช้จ่ำยรวมเป็ นเงินจำนวน 11.6 ล้ำนบำท ในปี 2560 และ จำนวน 15.7 ล้ำนบำท ในปี 2561
ผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่บริษัท ฯ ให้แก่ พนักงำน ได้แก่ ประกัน ชีวิต ประกัน สุข ภำพ ประกัน อุบ ัติเ หตุ ค่ ำ
รักษำพยำบำล ค่ำเบีย้ เลีย้ งเดินทำง

-

กองทุนสารองเลี้ยงชี พ บริษัทฯ รับรู้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นเงินจำนวนทัง้ สิ้น
จำนวน 2.39 ล้ำนบำทในปี 2560 และจำนวน 2.41 ล้ำนบำทในปี 2561

8.4.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
– ไม่มี –
8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ โดยบริษัทฯ ยังให้
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน รับฟั งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
พนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน บริษัทฯ มีแผนเพิม่ ขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขัน
เพื่อกำรเจริญเติบโต ผูบ้ ริหำรระดับสูงจึงมีสว่ นทีจ่ ะผลักดันให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำเรียนรู้ และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ส่งเสริมให้เกิดควำมเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อให้
บรรลุเป้ ำหมำยร่วมกัน
ในรอบปี 2561 บริษทั ฯ มีกำรดำเนินทำงด้ำนพัฒนำองค์กรและบุคคลำกรทีส่ อดคล้องกับนโยบำยหลักของ
บริษัทฯ ซึ่งได้แก่กำรผสมผสำนระหว่ำงควำมมีประสิทธิภำพและเพียงพอของเครื่องจักรและกำลังคน โดยกำรสร้ำง
กำลังคนเพื่อรองรับงำนทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และกำรเจริญเติบโตของบริษทั ในอนำคต โดยมีกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. จัดทำกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ และวำงแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินกลยุทธ์
ดังกล่ำว ซีง่ จะได้เริม่ ดำเนินกำรให้เป็ นรูปธรรมในปี 2561 เป็ นต้นไป
2. พัฒนำบุคคลำกรด้วยกำรอบรมให้ควำมรูต้ ำมแผนพัฒนำบุคคลำกร และ แผนสืบทอดตำแหน่งคน
3. เสริมสร้ำงตำแหน่ งงำนสำคัญเพื่อกำรทำงำนทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทีมงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน
ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนพัฒนำธุรกิจ และที่สำคัญบริษัทฯ มีกำรรับพนักงำนทัง้ ระดับผู้บริหำรและปฏิบตั ิกำรเพื่อ เตรียม
ควำม พร้อมกำรดำเนินโครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรอื่นๆอย่ำงเต็มระบบ
4. จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีของพนักงำนระหว่ำงโครงกำรแม่เมำะ โครงกำรหงสำ โครงกำรเหมืองดีบุก
และสำนักงำนใหญ่ เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีส่ ่งเสริมกำรทำงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ กำรสื่อสำรข้อมูลภำยใน
เพื่อลดกำแพงกัน้ ระหว่ำงโครงกำร และระหว่ำงผูบ้ ริหำรกับพนักงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ มำรำธอนประจำปี
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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ในกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีของบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึง่ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อ
บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1.1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนและบริหำรงำนภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจ มองทุกฝ่ ำยทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ คณะกรรมกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำ และเคำรพสิทธิ ์ ทัง้ ของผูห้ ุน้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ รวมไป
ถึงพนักงำน และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึง
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของกำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(2) กำรจัดให้มนี โยบำยสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ทีแ่ สดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อำทิ นโยบำยบรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนกำรจัดสรร
ทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำย
(3) กำรกำกับดูแลให้มกี ำรสือ่ สำรเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเ่ อือ้ ให้มกี ำรปฏิบตั จิ ริงตำมนโยบำยข้ำงต้น ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั เิ ป็ นประจำ
1.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทั ฯ อย่ำงยังยื
่ น คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลบริษทั ฯ จนนำไปสูผ่ ล
(governance outcome) ซึง่ ได้ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สำมำรถแข่งขันและมีผลประกอบกำรทีด่ โี ดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื
หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมรวมถึงกำรหำแนวทำงเพื่อพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม
1.3 คณะกรรมกำรมีหน้ำทีด่ แู ลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริหำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษทั ฯ (duty of loyalty) และดูแลให้กำรดำนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้อง
(1) กระทำกำรโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
(2) กระทำกำรทีม่ จี ุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม
(3) ไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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1.4 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดี และกำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจน
ติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้จดั ทำกฎบัตรหรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร (board
charter) ทีร่ ะบุหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใช้อำ้ งอิงในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของกรรมกำรทุกคน และ
มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ได้ทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร
(2) คณะกรรมกำรได้มอบหมำยอำนำจกำรจัดกำรบริษทั ฯ ให้แก่ฝ่ำยบริหำรผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร ซึง่ ได้มกี ำรบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็ นกำรปลดเปลือ้ งหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยังมีหน้ำทีต่ ดิ ตำมดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation
2.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้ ำหมำยหลัก (objectives) ทีช่ ดั เจนเหมำะสม
สำมำรถใช้เป็ นแนวคิดในกำรกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสำรให้ทุกคนในบริษทั ฯ ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ซึง่ ได้กำหนดและสือ่ สำรเป็ นวิสยั ทัศน์ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และให้ผบู้ ริหำรนำไปถ่ำยทอดให้
พนัก งำนทรำบอย่ ำงทัว่ ถึง นอกจำกนี้ค ณะกรรมกำรได้มีก ำรก ำกับ ดูแ ลให้ บ ริษัท ฯ คงไว้ซ่ึงค่ ำ นิ ย มที่สะท้อ นถึง
คุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เช่น ควำมรับผิดชอบในผลกำรกระทำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม
(integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and environmental
responsibilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำงและ/หรือประจำปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ และได้มกี ำรนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มกี ำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ซง่ึ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ โดยคำนึงถึงปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ให้มกี ำรจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์อย่ำงสม่ำเสมอ
(2) ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มกี ำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสำย (value chain)
รวมทัง้ ปั จจัยต่ำงๆ ทีอ่ ำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี ำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีสว่ นร่วมหรือช่องทำงกำรสือ่ สำรระหว่ำงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกทีส่ ดุ
(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภำยในและภำยนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่ วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผูล้ งทุน ลูกค้ำ คู่คำ้ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมหน่ วยงำนรำชกำร หน่ วยงำน
กำกับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อนำไปวิเครำะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่ำวตำมควำมสำคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษทั ฯ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญทีจ่ ะเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้
มีสว่ นได้เสียมำดำเนินกำรให้เกิดผล
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(3) ในกำรกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มกี ำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) กำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้ ำหมำยทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจำกนี้ยงั ได้สอ่ื สำรถึงควำมเสีย่ งของกำรตัง้ เป้ ำหมำยทีอ่ ำจ
นำไปสูก่ ำรประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมำย หรือขำดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กำกับดูแลให้มกี ำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้ทวทั
ั ่ ง้ บริษทั ฯ
โดยให้ผบู้ ริหำรถ่ำยทอดให้พนักงำนผ่ำนเวทีกำรสัมมนำ ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
และพนักงำน
(6) กำกับดูแลให้มกี ำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนทีเ่ หมำะสมและติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดยอำจจัดให้มผี หู้ น้ำทีร่ บั ผิดชอบดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
3.1 คณะกรรมกำรได้กำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ ในเรื่องขนำดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำบริษทั ฯ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักทีก่ ำหนดไว้
(1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ เป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทส่ี ำมำรถเอือ้
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมของบริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบำท
สำคัญในกำรกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษทั มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 3
ท่ำน และกรรมกำรบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 8 ท่ำน โดยมีกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระ 5 ท่ำน ซึง่ คิดเป็ น
จำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมกำรบริษทั อันจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุล ในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง ต่ อเนื่อ งไม่เ กิน 9 ปี เว้น แต่ มีเหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นและตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้รบั ทรำบด้วย
คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มคี วำมหลำกหลำย
และข้อมูลกรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัตกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวนปี ทด่ี ำรงตำแหน่ ง
กรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจำปี
(2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำที่
ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และ
คำสังใด
่ ๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รบั กำรพิจำรณำนรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อทำ
หน้ำทีช่ ่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยในรวมทัง้ กำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำนวนอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร กำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่ำงเหมำะสม
3.2 คณะกรรมกำรได้เลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร เพื่อดูแลและทำให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรเอือ้ ต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอสิ ระ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ ำงกัน คณะกรรมกำรได้
กำหนดอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไว้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนำจ
โดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(1) ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย
ควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตำมและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่ำ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ กรรมกำรทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ี
จริยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(1.3) กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และมี
มำตรกำรทีด่ แู ลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1.4) จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ ำยบริหำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีค่ ณะกรรมกำรจะอภิปรำย
ประเด็นสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัวกั
่ น ร่วมกับกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
(1.5) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
3.3 กำหนดกำรสรรหำและกำรคัดเลือกกรรมกำรให้มกี ระบวนกำรทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบำย
กำหนดว่ำบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ ง จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถรวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.4 คณะกรรมกำรได้มกี ำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนทีม่ คี วำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำวโดย
(1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ ำหมำยระยะยำวของบริษทั ฯ
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั จำกคณะกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
เช่น เป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มทีห่ มำะสมด้วย ทัง้ นี้อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสำหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วำมเหมำะสม ทัง้ ค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่ (เช่น
ค่ำตอบแทนประจำ เบีย้ ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของบริษทั ฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึง่ เชื่อมโยงกับ
มูลค่ำทีบ่ ริษทั ฯ สร้ำงให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยู่ในระดับทีส่ งู เกินไปจนทำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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3.5 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละจัดสรรเวลำ
อย่ำงเพียงพอ
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยป้ องกันเกีย่ วกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ ่ำ
กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว
และต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
(2) กรรมกำรแต่ละคนต้องเข้ำร่วมประชุ มไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
3.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและ
กิจกำรอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยคณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดู แลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำรและกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ น
หน่ วยงำนหนึ่งของบริษทั ฯ และ/หรือสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษทั ฯ จึงกำหนดให้กำรเสนอชื่อและกำรใช้สทิ ธิออกเสียงในกำรแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วม มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ฯ ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ฯ) และบริษทั ฯ ได้
กำหนดให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงใน
เรื่องสำคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หำกเป็ นกำรดำเนินกำรโดยบริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้
กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำวเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/
หรือข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
นอกจำกนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จำกบริษทั ฯ นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำร
สำคัญอันใดของบริษทั ฯ ดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำ
รำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมรัดกุมเพียงพอและกำรทำรำยกำรต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย นอกจำกนี้ได้กำหนดให้มกี ำร
จัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้
ทันกำหนดด้วย
3.7 คณะกรรมกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรูอ้ ำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริษทั ฯ หรือใช้บริกำรของ
สถำบันภำยนอกก็ได้ ซึง่ เปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่ออคณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่
3.8 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทีจ่ ำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริษทั ฯ ทีม่ คี วำมรู้และประสบกำรณ์ทจ่ี ำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุ นกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรโดย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(1) บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิม่
ตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
(2) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มเี วลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมกำรได้กำหนดคุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทั ทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้ำทีใ่ นกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบดูแลกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ของเลขำนุ กำรบริษทั ใน
รำยงำนประจำปี ของบริษทั
(4) เลขำนุกำรบริษทั ฯ ได้รบั กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ในกำรสรรหำผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยกำหนดว่ำบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
รวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนที่เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยส่งเสริมและ
อำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรูซ้ ง่ึ เป็ นกำรภำยในบริษทั ฯ หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกก็ได้
คณะกรรมกำรบริษทั จะจัดให้มกี ำรหมุนเปลีย่ นงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมควำมถนัดของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝ่ ำยกำรเงิน จะกำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวเพื่อเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนำผูบ้ ริหำรและพนักงำนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึน้ และให้สำมำรถทำงำนแทนกันได้
4.1 กำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูง
ตำมทีม่ ติประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 มีมติกำหนด
ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมีอำนำจในกำรจ้ำง
แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออกและเลิกจ้ำงพนักงำนบริษัทในตำแหน่ งที่ต่ ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และมีอำนำจ
กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนบำเหน็จรำงวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสำหรับพนักงำนบริษทั ในตำแหน่ งทีต่ ่ ำ
กว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ภำยใต้กรอบ และนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรกำหนดไว้และ/หรือตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
อำนำจอนุมตั ิ (Authority Limits)
นอกจำกนี้ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 ได้มมี ติเพิม่
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วำมเหมำะสม
เพื่อดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของบริษทั เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตัง้ ต่อไป โดย
บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่ วชำญ และเป็ นผูท้ ่มี คี ุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับกำรสรรหำผู้บริหำรด้วย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมมำตรำ 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหำชนจำกัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง กำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม ) รวมทัง้ ต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำร
ทำงำนทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจู งใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ผูบ้ ริหำรระดับสูงและบุคลำกรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ ำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยำวซึง่ รวมถึง
(1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลกำรดำเนินงำนงำนระยะสัน้
เช่น โบนัส และผลกำรดำเนินงำนระยะยำว
(2) กำรกำหนดนโยบำยเกีย่ วกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรคำนึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
หรือเท่ำกับระดับอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
4.3 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มนี โยบำยพัฒนำบุคลำกรให้มจี ำนวน ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจูงใจทีเ่ หมำะสม ซึง่ ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
5.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษทั ฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักที่
เป็ นไปด้วยควำมยังยื
่ น ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ภำยใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงำนของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ
ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและกำรรับฟั งข้อคิดเห็นจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและกำร
พัฒนำธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี นอกจำกนี้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ ำย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงผลกำร
ดำเนินงำนทีด่ แี ละกำรเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยำว รวมทัง้ กำรเปิ ดเผยข้อมูล
ด้วยควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
พนักงำน : บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสมนอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรูค้ วำมสำมำรถและศัก ยภำพของพนักงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึ กอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัวถึ
่ งกับพนักงำนทุกคนและ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนำบริษทั ฯ ต่อไป อีกทัง้ ยัง
ได้กำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่คำ้ : บริษทั ฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่คำ้ โดยกำรให้ค่คู ำ้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่ำเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่คำ้ ด้วยควำมยุตธิ รรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทำรูปแบบสัญญำทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญำทุกฝ่ ำย และจัดให้มรี ะบบติดตำมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำได้มกี ำร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน วำงกระบวนกำรที่สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้ำจำกคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมสัญญำต่อคู่
ค้ำอย่ำงเคร่งครัด
ลูกค้ำ : บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของบริกำร รวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำกทีส่ ุด เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำในระยะยำว
เจ้ำหนี้ : บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้เป็ นสำคัญ รวมทัง้ กำรชำระคืน
เงินต้นดอกเบีย้ และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันทีด่ ี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม
สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและ
คุณภำพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทั ฯ มีจติ สำนึก
และควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษทั ฯพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซง่ึ
สิง่ แวดล้อมและสังคม
นอกจำกนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระทำผิดทำง
กฎหมำยควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบำะแสทีแ่ จ้งมำยังบริษทั
ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสังกำรตรวจสอบข้
่
อมูลและหำแนว
ทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป
5.2 คณะกรรมกำรจัดให้มกี รอบกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษทั ฯ ทัง้ ดูแลให้มกี ำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิม่ โอกำสทำงธุรกิจและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยังกำกับให้ฝ่ำย
จัดกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธกี ำรสื่อสำร
ให้กบั ผูใ้ ช้งำน เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักได้
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เนื่องจำกเห็นว่ำกำรบริหำรควำม
เสีย่ งถือเป็ นรำกฐำนสำคัญของกำรบริหำรธุรกิจ โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งไม่ว่ำจะเป็ นกำรระบุควำมเสีย่ ง กำร
ประเมินควำมเสีย่ ง ตลอดจนกำรควบคุมดูแลและทบทวนควำมเสีย่ งเป็ นประจำถือเป็ นกำรบริหำรเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ ต้อง
ทำและนำมำปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรควำมเสี่ย งปฏิบ ัติง ำนโดยตระหนั ก ถึง ขอบเขตหน้ ำ ที่ต ำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ รี วมถึงกำร
ควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีกำรติดตำมควำมเสีย่ งอย่ำงใกล้ชดิ ซึง่ เป็ นส่วนทีท่ ำให้บริษทั ฯ
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินตำมแผนธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทงั ้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่ำงยังยื
่ น โดยกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะประกอบด้วยควำม
เสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน และควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ซึง่ กำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นหน้ำทีข่ องผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน ที่ต้องสำมำรถระบุควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน และสำมำรถควบคุมหรือจัดกำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรและจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ โดยใช้กำรกำกับดูแลที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบประเมินผล
กำรดำเนินงำน ดัชนีวดั ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ มำตรฐำน ISO 9001:2015
กำรประเมินควำมเสีย่ งเป็ นกระบวนกำรทีป่ ระกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน กำรระบุและกำรจัด
ระดับควำมเสีย่ ง ที่มผี ลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้พจิ ำรณำปั จจัยทัง้
ภำยนอกและภำยในทีอ่ ำจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสีย่ งไว้ ได้แก่ ระดับโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ ง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ซึง่ สำมำรถกำหนดเกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐำนในกำรประเมินควำมเสีย่ งต่ำง ๆ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งบริษัทฯ จะให้ฝ่ำยที่รบั ผิดชอบควำมเสีย่ งแต่ ละเรื่องรำยงำนสถำนะ
ควำมเสีย่ ง รวมถึงให้ฝ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องวิเครำะห์และติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอก
รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงในควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ อำจส่งผลให้ตอ้ งมีกำรทบทวนจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ รวมถึงอำจนำไปใช้ในกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งซึง่ จะมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 คณะกรรมกำรได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ ำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ
โดย
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษทั อย่ำงน้อย 3 คน โดยมีกรรมกำร
อย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นคณะกรรมกำรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั
ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ ำเชื่อถือ
โดยมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ ซึง่ กำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั กำรอนุ มตั ิ
ตำมมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนำคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
(2.2) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal audit) ที่มคี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
(2.3) สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2.5) พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกำศและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
(2.6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้
่
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละ ควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภำยใต้อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
อำนำจใน กำรว่ำจ้ำงหรือนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมข้ำงต้นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกีย่ วกับกำรแต่งตัง้ เลิกจ้ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และ
อัตรำของ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
(2.11) จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทำนและให้ค วำมเห็น ในรำยงำนผลกำรประเมิน กำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจ
่
ำปี ซึง่ ได้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
(2.13) ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่ มเติ มดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจำ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำ
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
(3) ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจจะเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน
ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ
(4) ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำมำรดำ
คู่สมรสพีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ นอกจำกนี้แล้วยังต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือ
รำยงำนได้อย่ำงมีอสิ ระตำมภำรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมำยโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมำบีบบังคับให้ไม่สำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้ตำมทีพ่ งึ จะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ผมู้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติ
บุคคลให้รวมถึงกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุน้ ส่วนผู้จดั กำรของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแบ่งปั นทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ ตำมคุ ณสมบัติท่สี ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
6.3 บริษทั ฯ มีนโยบำยขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ทม่ี สี ่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พจิ ำรณำเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่เี กี่ยวข้องให้บริษัทฯ
ทรำบ และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นรำยกำรดังกล่ำว
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ท่ี
สอดคล้อ งกับ กฎหมำย ตลอดจนข้อ บัง คับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมกำรมีขอ้ กำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดูแลให้กรรมกำรทีม่ สี ่วนได้
เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะทีอ่ ำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่ าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มรี ะบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(1) คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้ ริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูจ้ ดั ทำบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วำมถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส
และทันเวลำ ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลหรืออำจมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำน
ประจำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในรวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ และ
จะจัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีใน
รำยงำนประจำปี
(4) ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรได้คำนึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณีท่ี
เป็ นรำยงำนทำงกำรเงินจะพิจำรณำปั จจัยอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(4.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(4.2) ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่ำนกำรสือ่ สำรในช่องทำงอื่นๆ (ถ้ำมี)
(4.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4.4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริษทั
(5) คณะกรรมกำรกำกับให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บริษทั ฯ จัดทำคำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
ทุกไตรมำส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละไตรมำสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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7.2 คณะกรรมกำรได้ตดิ ตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้โดย
(1) คณะกรรมกำรกำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และมี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรจะร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำกเริม่ มี
สัญญำณบ่งชีถ้ งึ ปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
(2) ในกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ คณะกรรมกำร
จะต้องพิจำรณำอย่ำงถีถ่ ว้ นและต้องมันใจว่
่ ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
7.3 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นำย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ นเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
เป็ นประจำ รวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ และหน่ วยงำนรัฐที่เกีย่ วข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
กล่ำวคือ กำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่ำวสำรเป็ นประจำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยู่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ จะมีกำรปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ำงบริษทั และผูบ้ ริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสำรทำงทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่ำงๆ เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือสารกั
่
บผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ำของบริษทั เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำรทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กำไรจำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงกำรแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1) บริษทั ฯ จะแจ้งกำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วำระกำรประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทำและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรือเสนอวำระ
เพิม่ เติมได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นกำรล่วงหน้ำเกีย่ วกับวิธกี ำรทีใ่ ห้ผถู้ อื
หุน้ รำยย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจำรณำว่ำบริษทั ฯ จะเพิม่ วำระกำร
ประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ รำยย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในกำรดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกำสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กันโดยก่อนเริม่ กำรประชุมประธำนในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ำรใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ ง
ลงมติในแต่ละวำระและยังเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุมทุก รำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็
นข้อเสนอแนะรวมทัง้ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหำรเพิม่ วำระกำรประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระทีม่ คี วำมสำคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
(4) ในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ำรเลือกตัง้ เป็ นรำยคน
(4.1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผู้
ถือหุน้ รับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมทีก่ ฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกำศกำหนด โดยในแต่ ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบ รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบกำรประชุมทีเ่ พียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลำในกำรศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
จะนำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(4.2) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(4.3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4) ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และ
จะมีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคำถำมในทีป่ ระชุม
(4.5) บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคลำกรทีเ่ ป็ นอิสระทำหน้ำทีช่ ่วยในกำรตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ
(4.6) ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จบริษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วนในสำระสำคัญรวมทัง้ จะมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้บริษทั ฯ จะนำผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระรวมทัง้
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถ้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
8.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภำพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิของตน
(1) ในกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถำนทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ ง่ึ แสดง
สถำนทีจ่ ดั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำทีเ่ หมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) บริษทั ฯ จะสนับสนุ นให้มกี ำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกำรนับผลกำรลงคะแนน
8.3 คณะกรรมกำรได้ดแู ลให้กำรเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมกำรได้ดแู ลให้กำรจัดส่งสำำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีแ่ สดงถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อควำมยังยื
่ นของกิจกำร ผูม้ สี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ท่จี ะดำเนินธุ รกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลอย่ำงยังยื
่ น
รวมทัง้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน
และสังคมได้อย่ำงเป็ นสุข และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์และ
แนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนโดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขัน
ทำงกำรค้ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมทีข่ ดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีค่ วำมเป็ นควำมลับ
ของคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สุจริตทำงกำรค้ำในกำรจัดซือ้ เครื่องจักร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำยหรือข้อกำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตำม
กฎหมำย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษทั ฯ ในทุก
ระดับชัน้ ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
หรือภำคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และ
สำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบ
ระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้
1.

2.

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ดำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันใน
่
ทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ำรสอบทำน
กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำเสมอ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนัก งำนของบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนให้บริษทั ฯ ทรำบถึงกำรกระทำที่
เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

10 - 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

บริษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ บุคคลที่
ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสริมและสนั บสนุ นนโยบำยต่ อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสือ่ สำรไปยังพนักงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสม
ของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
ผูท้ ก่ี ระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่ องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
ไว้ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
บริษัท ฯ จัดให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของ
บริษทั ฯ ให้มคี วำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำทีข่ องตน
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ค่สู ญ
ั ญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นทีต่ ้องปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รำยงำน
กำรละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
บริษัท ฯ มีน โยบำยในกำรสรรหำหรือ กำรคัด เลือ กบุ ค ลำกร กำรเลื่อ นต ำแหน่ ง กำรฝึ ก อบรม
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ
อย่ ำงเป็ น ธรรมและเพียงพอ เพื่อป้ องกันกำรทุ จริตคอร์ร ัปชัน่ ภำยในองค์กร และเป็ น กำรสร้ำ ง
หลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ
เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่อ ง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ฯ ต้องปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำทีเ่ หมำะสม
9.2. กำรให้หรือรับเงิน บริจำค หรือเงิน สนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่ำ งโปร่ งใส และถู กต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมันใจว่
่ ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนั บสนุ นดังกล่ำวไม่ได้เป็ น
กำรอำพรำงกำรติดสินบน
9.3. ในกำรดำเนิ นกิจกำร กำรติด ต่ อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนิ นกำรอื่น ๆ กับ
หน่ ว ยงำนภำครัฐ หรือ เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินกิจกำร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

10 - 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่ำ
จะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ
ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ำรมีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษทั ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของ
บริษทั ในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน
จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัม มนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำร
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ น
ต้น
จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของบริษัท ฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ควำมเสีย่ งตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
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7.

เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว

5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษทั เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ิต่อ
ลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ โดยกำรจัดหำเครื่องจักรและบำรุงรักษำเครื่องจักรให้สำมำรถปฏิบตั งิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบงำนได้ตำมปริมำณที่กำหนดกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำรทำงำนที่มี
ควำมสำคัญ จะมีกำรหำรือร่วมกับลูกค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำ
6. กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดำเนินกำรและ
ควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีด
น้ ำให้แก่ระบบสำยพำนลำเลียง กำรจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ รำดน้ ำและสเปรย์น้ ำตลอดทัวบริ
่ เวณพื้นทีป่ ฏิบตั ิงำน เพื่อลด
ปริมำณฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำน และดำเนินกำรควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและกำรระเบิดหน้ำ
ดิน ไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่อำศัยในชุมชน นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังตระหนักถึงกำรควบคุมมลพิษทำงน้ ำ โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบ
บำบัดน้ำเสียตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะเป็ นไป
ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและ
งบประมำณมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็ นกิจกรรมทีม่ กี ำรประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยอย่ำงใกล้ชดิ
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
สังคม โดยมีนโยบำยทีจ่ ะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน โดยกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนและสนับสนุ น
ทุน กำรศึก ษำ นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังมีน โยบำยที่จ ะให้ค วำมสนับสนุ นต่ อ สังคมรอบข้ำง ไม่ว่ ำ จะเป็ นกำรให้เ งิน
สนับสนุ นแก่สถำนีตำรวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรประชำชน กำรให้เงินสนับสนุ นแก่กจิ กำรทำงศำสนำ
รวมถึงกำรให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยำบำลในกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
10.2 การดาเนิ นงาน
บริษัทฯ จัดทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่กำรปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึง กฎหมำยและระเบียบข้อ บังคับที่เกี่ย วข้อง โดยก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัท ฯ ให้
ควำมสำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำซึ่งมีจำนวนน้ อยรำยทำให้ต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด
พนักงำนจำนวนมำกกว่ำ 700 คนที่เป็ นฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรทำงำนอยู่กบั เครื่องจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมสำคัญกับ กำร
ดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน ทีม่ คี วำมอ่อนไหวต่อกำรดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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โรงไฟฟ้ ำ พลังงำนถ่ ำ นหิน โดยบริษัท ฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ย งดัง กล่ ำวอยู่ในระดับ สูง หำกเกิดกำรร้อ งเรีย น
ประท้วงจำกชุมชนหรือผิดกฏระเบียบรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรให้พนักงำนทุกระดับของบริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท ฯ ทัง้
รูป แบบกำรประชุ ม ระดับ ผู้บ ริห ำร กำรประชุ ม ระดับ ฝ่ ำย บอร์ด ประชำสัม พัน ธ์ ระบบ Intranet และวำรสำร
ประชำสัมพันธ์ภำยในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำหนดอยู่ในหัวข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอบรมพนักงำนเพื่อย้ำให้
ตระหนักถึงควำมสำคัญเป็ นระยะ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยดังกล่ำว เช่น 1) เป้ ำหมำยกำรผลิตประจำปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัทสำมำรถส่งมอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนั ตำม
ปริมำณและระยะเวลำทีก่ ำหนด 2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ทีม่ ตี ่อกำรทำงำนของบริษทั ฯ ตำมสัญญำและ
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพื่อป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส และ 3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุในกำร
ทำงำนทัง้ อุบตั เิ หตุขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ ของพนักงำน ทัง้ นี้ จะมีกระบวนกำร
ติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้ องกันอุบตั ิเหตุ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ่ง ในการดาเนินโครงการขุด -ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีก่ าหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผูว้ ่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558
บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมประจาปี ภายใต้ช่อื กิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมมากมายตลอดทัง้ ปี ดังนี้
- บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมประจาปี ภายใต้ช่อื กิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิง่ มาราธอน และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
- บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่ า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ พระบรมราชินีนาถ ใ น
รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86
พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ร่วมกับทาง กฟผ.แม่เมาะ เป็ นการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมให้กลับสู่
สภาพเดิมทีเ่ หมาะสมแก่การใช้ประโยชน์สธู่ รรมชาติมุ่งเน้นประโยชน์ต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของชุมชนและสิง่ แวดล้อมให้
ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีสภาพแวดล้อมทีส่ ดชื่น
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องด้วย
ตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญทีจ่ ะสร้ำงควำมมันใจต่
่ อฝ่ ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่ งทำง
ธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุ
เป้ ำหมำยตำมทีต่ งั ้ ไว้ ตลอดจนมีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปี ละครัง้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลให้ระบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรดูแลให้
บริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง กำรดูแลมิให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำรดูแลรักษำและกำรใช้ทรัพย์สนิ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั
ฯ ได้จดั ให้มกี ลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึง่ มีควำมเป็ นอิสระทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำนทัง้ ของบริษทั ฯ โดยนำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้มี
ควำมสมบูรณ์มำกยิง่ ขึน้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกทีส่ ดุ
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ น
ประจำทุกปี ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ำรทบทวนแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ำ้ งอิงจำก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17
หลักกำรย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
การตรวจสอบภายใน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนกำร
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่ อประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรในด้ำนงำนบริหำรหน่ วยงำน ฝ่ ำยตรวจสอ บ
ภำยในมีหน้ำทีป่ ระเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสีย่ งในขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำน รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษำเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ำยต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุ นให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ และเป็ นที่ปรึกษำเพื่อให้
คำแนะนำแก่บริษทั ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ดำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ ตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบประจำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ น
สำระสำคัญ แต่ได้ให้ควำมเห็นในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดทีไ่ ด้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่
เหมำะสมเพื่อให้ฝ่ำยต่ำง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ อบทำน
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เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรปฏิบตั งิ ำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินทีส่ ำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็ นไปตำมกฎหมำยภำยใต้แนวทำงทีก่ ำหนด
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษทั ฯ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในเป็ นไปในทำงเดียว กับ คณะกรรมกำร
บริษัท และผู้สอบบัญ ชี (อ้า งอิง ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีมคี วำมเห็นสอดคล้อง
กันว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะมี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

12. รายการระหว่างกัน
12.1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั
ชื่อย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหำชน) SQ หรือ บริษทั ฯ
ให้บริกำรและดำเนินงำนด้ำนกำรทำเหมืองแร่
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
SP
ถือหุน้ ร้อยละ100 ลงทุน ในบริษัท อื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
โดย บริษทั ฯ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรสหรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค)
ซึง่ ได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆทีบ่ ุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอำนำจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ฯ ทีม่ กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในงวดปี บัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เอส.วี.พี.เค จำกัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์
นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 20.09 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุน้ ในบริษทั
อื่นของครอบครัวศิรสิ รรพ์
เป็ นบริษทั ทีม่ นี ำยภวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99 ของบริษทั โดยบริษทั ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและ
รับเหมำงำนเหมือง
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.20 ของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.83 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค
จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.36 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวี
พีเค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.28 ของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.49 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 2.04 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.09 ของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นำงเพ็ญประภำ ศิรสิ รรพ์
นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นภรรยำนำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.44 ของบริษทั ฯ
เป็ นภรรยำนำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.18 ของบริษทั ฯ
เป็ นบุตรนำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.39 ของบริษทั ฯ

นำงสำวสำธิดำ ศิรสิ รรพ์

เป็ นบุตรนำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.02 ของบริษทั ฯ

นำงอำรียำ ศิรสิ รรพ์

เป็ นภรรยำนำยภวัต ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.14 ของบริษทั ฯ

นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

เป็ นกรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมกำรของ
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำกัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.01 ของบริษทั ฯ

12.2. รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท /บุคคลที่อำจมีควำมขัด แย้ง สำหรับ งวดปี บญ
ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี้
1) รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
2) รำยกำรซือ้ ขำยทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ ซือ้ อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ ซือ้ เครื่องจักร
3) รำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
12.2.1 รายการที่เกี่ยวกับเงิ นกู้ยืมของบริษทั ฯ
12.2.1.1 รำยกำรบริษทั ฯ กูย้ มื จำกกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

41.0
0.0
(0.0)
41.0
1.6

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

41.0
0.0
(41.0)
0
0.8

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

18.0
0.0
(0.0)
18.0
0.7

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

18.0
0.0
(18.0)
0
0.3

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯกู้ย ืมเงิน จำกกรรมกำรและผู้ถือ หุ้น โดยมี
กำรกูย้ มื เงินจำก คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์และคุณวิทวัส
ศิร ิส รรพ์ เพื่อ ใช้ใ นกำรบริห ำรสภำพคล่ อ งของ
บริษทั ฯ โดยมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ย ที่ต่ ำ กว่ำ อัต รำดอกเบี้ย ที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ
จำกกำรกูย้ มื เงินจำกธนำคำรพำณิชย์

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ รำยกำร
กู้ย ืม เงิน ดัง กล่ ำ วเป็ นกำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น ทำง
กำรเงิ น จำกกรรมกำรและผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ย ทีร้อ ยละ 4 เป็ น อัต รำดอกเบี้ย ที่ท ำให้
บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยทีต่ ่ำ
กว่ ำ อัต รำที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ จำกกำรกู้ย ืม เงิน จำก
ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯไม่มยี อดกูย้ มื เงิน ธนำคำรพำณิช ย์ เ ล็ก น้ อ ย ซึ่ง หำกจะมีก ำรกู้ย ืม
จำกกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ คงค้ำง
เกิด ขึ้น ในอนำคตจะเป็ นไปตำมมำตรกำรและ
ขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และ
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
12.2.2 รายการซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่
12.2.2.1 รำยกำรซือ้ ทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการค่าซื้อทรัพย์สินซื้ออะไหล่กบั
บริ ษทั สหกลเอนยิ เนี ยร์ จากัด
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ซื้อแคมป์

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

4.2
(4.2)
0.0

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0 รำยกำรนี้เป็ น รำยกำรซื้อ เป็ นทรัพ ย์ส ิน ของบริษัทฯ ที่ร ำคำ
0.0 6.53 ล้ำนบำท และบริษัทฯ จะดำเนินกำรชำระค่ ำสิน ทรัพ ย์
(0.0) เรียบร้อยแล้ว
0.0

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ-ซื้อเฟอร์นิเจอร์

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.01
0.0
(0.01)
0.0

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0 รำยกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ ซฟ,โต๊ะทำงำน,โซฟำ เพื่อใช้งำนใน รำยกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะทำงำน,โซฟำ เพื่อ
ใช้งำนในส ำนักงำนดังกล่ ำวในรำคำตำมสภำพ โดย
0.0 สำนักงำน
กำรตกลงกันทัง้ สองฝ่ ำย
(0.0)
0.0 ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรค่ำซื้อทรัพย์สนิ ซื้อ
อะไหล่กบั บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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เพื่อ ควำมคล่ อ งตัว ในกำรด ำเนิ น งำน บริษัท ฯ ได้
พิจำรณำสมควรทีจ่ ะซื้อแคมป์ จำกบริษทั สหกลเอนยิ
เนีย ร์ จำกัด ในเดือ นกรกฎำคม 2557 ในรำคำ 6.53
ล้ำ นบำท ซึ่ ง เป็ นรำคำที่ป ระเมิน โดยวิศ วกรของ
บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี สำหรับในอนำคตหำกมีรำยกำร
ซื้อ สิน ทรัพ ย์จ ำกบุค คลที่อ ำจมีค วำมขัดแย้ง เกิดขึ้น
บริษทั ฯ จะมีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดหรือประเมิน
รำคำจำกผู้ประเมิน อิส ระซึ่งจะเป็ น ไปตำมมำตรกำร
และขัน้ ตอนกำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและ
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

รายการ
รายการซื้อทรัพย์สินกับบริ ษทั
สหกลเอนยิ เนี ยร์ จากัด
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – อะไหล่

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.2
(0.2)
-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

- รำยกำรนี้เป็ นรำยกำรซื้ออะไหล่จำกบริษทั สหกลเอนยิเนียร์
0.0 จำกัด รำคำ 0.2 ล้ำนบำท ในเดือน มกรำคม 2560 ซึ่งบริษทั ฯ
(0.0) ชำระค่ำอะไหล่ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560
ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ –
อะไหล่กบั บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

รำยกำรซื้ออะไหล่ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรทีบ่ ริษัทฯ ซื้อ
มำเพื่อ ใช้ในกำรซ่ อ มเครื่องจักร จำก บริษัท สหกล
เอนยิเนีย ร์ จำกัด รำคำ 0.2 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ น รำคำที่
ประเมิน จำกวิศ วกรของบริษัทฯ ในเดือ น มกรำคม
2560 บริษัทฯ ช ำระค่ ำอะไหล่ ในเดือนกุมภำพัน ธ์
2560

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0
(0.0)
-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0 รำยกำรนี้เป็ น รำยกำรซื้อ สถำนีจ่ำยไฟฟ้ ำแบบเคลื่อ นที่ไ ด้,
4.28 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ ำและหม้อแปลงไฟฟ้ ำจำกบริษัท สหกล
(4.28) เอนยิเนียร์ จำกัด รำคำ 4.28 ล้ำนบำท ในเดือน มีนำคม 2561
ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำกับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

รำยกำรซื้อ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำดัง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่
บริษทั ฯ ซื้อมำเพือ่ ใช้ในโครงกำร 8 จำก บริษทั สหกล
เอนยิเนียร์ จำกัด รำคำ 4.28 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นรำคำที่
เปรีย บเทีย บระหว่ ำ งรำคำประเมิน จำกวิศ วกรของ
บริษทั ฯและผูป้ ระเมินรำคำจำกภำยนอกแล้ว ในเดือน
มกรำคม 2561 ซึ่งเป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำเครือ่ งจักร(รถ)

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0
(0.0)
-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0 รำยกำรนี้เป็ นรำยกำรซื้อเครื่องจักร(รถดันดิน,รถตีนตะขำบ
1.07 และรถกระบะเพื่อ ใช้ในโครงกำร 8 จำกบริษัท สหกลเอนยิ
(1.07) เนียร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำนบำท ในเดือน กรกฎำคม 2561
ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ –
ค่ำเครือ่ งจักร(รถ)กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

รำยกำรซื้อ เครื่อ งจัก ร(รถ)ดัง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่
บริษทั ฯ ซื้อมำเพือ่ ใช้ในโครงกำร 8 จำกบริษทั สหกล
เอนยิเนียร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นรำคำที่
เปรีย บเทีย บระหว่ ำ งรำคำประเมิน จำกวิศ วกรของ
บริษทั ฯและผูป้ ระเมินรำคำจำกภำยนอกแล้ว ในเดือน
มกรำคม 2561 ซึ่งเป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
12.2.2.2 รำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำกับบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำกัด
รายการ
รายการจ้างให้บริ การบารุงกับบริ ษทั
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ-บำรุงรักษำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

1.04
(0.51)
0.53

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.53
0.14
(0.16)
0.51

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็ นรำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำระบบOracle PeopleSoft
Financial & Supply Chain Management 9.1โดยผูร้ บั จ้ำง
จัดหำบุคลำกรทีช่ ำนำญดูแลแก้ไขปั ญหำของระบบ
เริ่ม วัน ที่ 1 พฤศจิก ำยน 2559 ถึง วัน ที่ 31 ตุ ล ำคม 2560
อัต รำค่ ำจ้ำงปี ล ะ 960,000 บำท ไม่ร วมภำษีมูล ค่ ำ เพิ่มแบ่ ง
ชำระเป็ นรำยเดือน เดือนละ 80,000 บำท

รำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำที่เกิดขึ้น กับ บริษัท
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เนื่องจำกเป็ นบริษัทที่
Implementระบบให้กบั บริษทั สหกลฯ ซึง่ ได้ดแู ลระบบ
อย่ำงต่อเนื่องและรำคำบริกำรพิจำรณำแล้วเหมำะสม
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
13.1. งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี
13.1.1. ชื่อผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงิ นของบริษทั
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2557
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2558
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2559
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2560
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2561
นำยสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 2785
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.1.2. สรุปรายงานการสอบบัญชี
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2557
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลีย่ นแปลงเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินโดยนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำถือ ปฏิบตั ิเป็ น ครัง้ แรกแทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับ กิจกำรที่ไ ม่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนหลังงบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ทีแ่ สดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำงบกำรเงินรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ
2555 เป็ นครัง้ แรกเพื่อแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ และบริษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน มำถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ดี งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขและออกใหม่
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558 แทนรำยงำนเดิมลงวันที่ 2 มีนำคม 2558 ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบบัญชีมไิ ด้แสดง
ควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขสำหรับเรื่องดังกล่ำว
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2558
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2559
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2560
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษทั สิน้ สุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีใ่ นสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2561
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษทั สิน้ สุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีใ่ นสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.2 ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำมำกกว่ำ 3 เดือน
เงินลงทุนชั ่วครำว
ลูกหนี้และรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ
- ลูกค้ำทั ่วไป
- กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอเรียกคืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้อง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขำย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนในบริษทั อื่น
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื – ผูค้ ำ้ ทั ่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ

920.86
0.78
50.00

15.34
0.01
0.83

344.80
2.83
30.28

3.37
0.03
0.30

323.37
2.32
-

2.70
0.02
-

764.58
73.78
135.09
142.59
167.63
2,255.31

12.73
1.23
2.25
2.37
2.79
37.56

782.15
71.86
179.54
249.18
164.19
164.81
1,989.64

7.64
0.70
1.75
2.43
1.60
1.61
19.43

897.87
134.19
382.87
355.32
207.77
2,303.72

7.49
1.12
3.19
2.96
1.73
19.22

56.08
9.00
3,641.40
0.53
41.64
3,748.65
6,003.96

0.93
0.15
60.65
0.01
0.69
62.44
100.00

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

44.04
0.37
9,540.46 79.59
69.52
0.58
29.02
0.24
9,683.05 80.78
11,986.76 100.00

400.00
518.07
50.40
223.82

340.01
1,518.36
34.35
636.00

3.32
14.83
0.34
6.21

826.19
633.57
94.99
791.09

6.89
5.29
0.79
6.60

86.93
387.75
127.29
15.35
59.00
32.23
58.89

154.29
982.27
32.09
10.66
59.00
40.26

1.51
9.59
0.31
0.10
0.58

162.03
1,409.73
30.00
11.04
255.88

1.35
11.76
0.25
0.09
-

0.39
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ – สุทธิ
ภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หุน้ กู้-สุทธิ
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

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

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
3,807.28 37.18
4,214.52 35.16

7.43
18.87
0.50
1.61
1.45
33.60
62.52

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

3.99
31.25
0.22
0.34
0.69
1.15
37.65
74.82

256.40
5,012.85
31.42
298.60
6.91
5,606.17
9,820.69

2.14
41.82
0.26
2.49
0.06
46.77
81.93

1,150.00
19.15
1,130.00
18.82
- 803.51
13.38
23.53
0.39

1,150.00
1,130.00
4.87
803.51
44.94

11.23
11.03
0.05
7.85
0.44

1,150.00
1,135.06
3.46
812.66
43.31

9.59
9.47
0.03
6.78
0.36

54.58
238.96
2,250.58
2,250.58
6,003.96

0.91
3.98
37.48
37.48
100.00

67.71
0.66
527.17
5.15
2,578.20 25.18
2,578.20 25.18
10,240.83 100.00

67.71
0.56
103.88
0.87
2,166.07 18.07
2,166.07 18.07
11,986.76 100.00
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
กาไรขัน้ ต้น
รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวม
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
1

กำไร (บำทต่อหุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำนหุน้ )

1

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,890.71 100.00

3,153.57 100.00

3,566.95

100.00

(2,062.78) (71.36) (2,321.71) (73.62) (3,445.18)
827.93 28.64
831.86 26.38
121.77
20.79 0.72
32.10 1.02
57.15
(291.08) (10.07) (291.85) (9.25) (311.18)
557.64 19.29
572.12 18.14 (132.26)
(135.16) (4.68) (136.87) (4.34) (286.93)
422.48 14.62
435.24 13.80 (419.18)
(99.77) (3.45)
(75.19) (2.38)
134.56
322.71 11.16
360.05 11.42 (284.63)

(96.59)
3.41
1.60
(8.72)
(3.71)
(8.04)
(11.75)
3.77
(7.98)

322.71

11.16

(2.21)
357.84

(0.07)
11.35

(284.63)

(7.98)

322.71
322.71

11.16
11.16

357.84
357.87

11.35
11.35

(284.63)
(284.63)

(7.98)
(7.98)

0.39
826.8

0.32
1,130

(0.25)
1,135

คำนวณด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมด

2

คำนวณบนฐำนจำนวนหุน้ จำกหุน้ สำมัญทีอ่ อกชำระแล้วภำยหลังกำรนำเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้และหุน้ จัดสรรเพื่อรับรองกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิแก่กรรมกำรและพนักงำน เท่ำกับ 1,150 ล้ำนหุน้ (fully-diluted)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
งบแสดงกระแสเงินสด
ปี 2559
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอด
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูต้ ดั จำหน่ำย
กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนระยะสัน้
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
ค่ำเผื่อ(กลับรำยกำรค่ำเผื่อ)สำหรับมูลค่ำวัสดุคงเหลือ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ขำดทุน(กำไร)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั อื่น
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรขำยสินทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สนิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ - ลูกค้ำทั ่วไป
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื – ผูค้ ำ้ ทั ่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดจ่ำยเจ้ำหนี้ค่ำซือ้ สินทรัพย์
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับจำกดอกเบีย้
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
รับคืนภำษีเงินได้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

422.48

435.24

(419.18)

611.37
0.91
0.42
26.00
0.05
3.16
2.24
39.54
(2.54)
135.16
4.72
1,243.50

610.52
3.19
(0.28)
(0.32)
(0.21)
2.96
(0.70)
2.59
4.40
31.10
(2.87)
136.87
21.41
1,243.90

1,035.86
7.74
0.29
(0.43)
(0.02)
1.76
4.49
9.00
(17.80)
102.50
(3.17)
286.93
7.52
1,015.47

(292.04)
60.83
(51.87)
12.79
(18.27)

(17.57)
1.91
(44.24)
(236.97)
(33.99)
(48.07)

(115.72)
36.31
(203.31)
(106.14)
17.30
60.76

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

1,678.58
(16.05)
(223.82)
(72.55)
(6.58)
18.29
(0.11)
2,242.73
2.87
(172.88)
28.45

(886.54)
60.65
(24.74)
(8.71)
268.75
(213.74)
(99.68)
3.17
(338.72)
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งบแสดงกระแสเงินสด

จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินฝำกประจำเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนชั ่วครำวเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ำยแก่บุคคลและ
กิจกำรที่เกีย่ วข้อง(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรัพย์
เงินสดจ่ำยเจ้ำหนี้ซอ้ื สินทรัพย์
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทั อื่น
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื จำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รับเงินจำกกำรออกหุน้ กู้
จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกู้ระยะยำวเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจำกกำรกู้ยมื ระยะยำว
เงินสดรับจำกกำรชำระค่ำหุน้
รับเงินสดจำกกำรชำระค่ำหุน้ หรือเพิม่ ทุน
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์
โอนอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขำย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ล้านบาท
(154.77)
(161.70)
404.75
1,939.47

ปี 2561
ล้านบาท
(66.15)
(501.38)

1.23
(50.00)
-

(37.96)
(2.05)
(30.00)
50.32

50.00
0.51
30.71

0.16
(638.42)
(3.00)
(690.03)

21.02
(4,974.19)
(4,972.86)

(2,267.64)
(2,186.42)

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

(59.99)
(89.96)
(350.54)
(3,009.45)
4.87
(56.50)
2,457.33
(576.06)
920.86
344.80

486.18
(59.00)
(156.00)
298.31
(889.11)
3,121.00
3.64
(138.67)
2,666.37
(21.43)
344.80
323.37

298.48
167.63

120.00
635.99
-

11.24
791.09
-
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อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำทั ่วไป
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี้ผคู้ ำ้ ทั ่วไป
ระยะเวลำชำระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2560

หน่ วย

ปี 2559

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

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

0.52
0.31
0.67
4.08
88.28
14.76
24.39
2.28
157.88
(45.21)

0.55
0.32
(0.01)
4.25
84.78
12.25
29.38
3.20
112.43
1.73

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

28.64
18.57
0.71
75.39
11.08
21.58

26.38
17.12
1.01
359.15
11.30
14.91

3.41
(5.31)
1.58
264.71
(7.85)
(12.00)

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

6.15
26.23
0.55

4.43
16.59
0.39

(2.56)
5.86
0.33

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
ร้อยละ

1.67
4.86
0.42
18.25

2.97
12.97
0.35
17.51

4.53
(0.29)
(0.15)
(48.72)

ปี 2561
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14.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะทำงกำรเงินนี้ เป็ นคำอธิบำยกำรเปลีย่ น
แปลงทีส่ ำคัญในงบกำรเงิน ซึง่ จัดทำโดยมีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยจะรวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกัน
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ และ
SQ-ITD ตำมตำรำงด้ำนล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญำดังกล่ำว ถือเป็ นกำรดำเนินงำน
ร่วมกัน บริษทั ฯ จึงจัดทำและนำเสนองบกำรเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2
แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในกำรควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี (SQ-ITD)

50

ด ำเนิ น งำนภำยใต้ ส ัญ ญำ กับ กฟผ.
ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก ำ ร เ ห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ
โครงกำรที่ 7
ด ำเนิ น งำนภำยใต้ ส ัญ ญำ กับ กฟผ.
ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก ำ ร เ ห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ
โครงกำรที่ 7/1

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำน
กำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น
กำรทำเหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึง
ทำกำรขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน
โครงกำรในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
(1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลำดำเนินงำนเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดตำม
สัญญำกับ กฟผ. ประมำณ 21,906 ล้ำนบำท ซึง่ กิจกำรร่วมค้ำดำเนินงำนขุดขนและรับรำยได้จำก กฟผ. ภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำว โดยมีอตั รำค่ำจ้ำงทีก่ ำหนดไว้แล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษทั ฯ
ภำยใต้กจิ กำรร่วมค้ำ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับกิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองกิจกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ ว่ มค้ำ
และบริษทั ฯ รับเหมำช่วงงำนขุด-ขนดังกล่ำวในส่วนของบริษทั ฯ และมีกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นอัตรำค่ำจ้ำงต่อ
หน่วยปริมำณขุดขน โดยจำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจักรทีใ่ ช้ ประเภทของดิน หรือควำมยำกง่ำยในกำร
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ทำงำน ซึง่ สำหรับกำรรับเหมำช่วง บริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนขุดขน รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยกำร
บำรุงรักษำเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น ค่ำน้ำมัน ค่ำวัตถุระเบิด ค่ำแรง
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตรำค่ำจ้ำงของกำรรับเหมำช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะต่ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงจำกสัญญำ
จ้ำงเหมำหลักทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้รบั จำก กฟผ. เนื่องจำกจะมีกำรกันเอำส่วนต่ำงไปใช้เป็ นค่ำดำเนินงำนของกิจกำรร่วม
ค้ำเอง โดยเป็ นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงซึง่ รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ภำระกำรชำระคืนเงินต้นเงินกูย้ มื ธนำคำร ค่ำ
บริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเ่ หลือในโครงกำร
7 และโครงกำร 7/1 ระหว่ำงบริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้ำในมูลค่ำใกล้เคียงกัน โดยสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงบริษทั ฯ และ
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ สำหรับโครงกำร 7 มีมลู ค่ำ 4,221 ล้ำนบำท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
โครงกำร
ดังนัน้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในหัวข้อนี้
บริษทั ฯ จัดทำงบกำรเงินและรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนของสองโครงกำรนี้ จำก 2 ส่วนคือ (1) รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำและ (2) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำช่วง
กระบวนกำรสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริษทั ฯ จากการดาเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รำยได้จำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำ

สัญญำจ้ำงเหมำช่วง
บริษทั ฯ

(2) รำยได้จำกกำรรับเหมำช่วง

(2) โครงกำรที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ ประเทศลำว ซึ่งบริษัทฯ เข้ำทำ
สัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนหิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับบริษัท หงสำ
เพำเวอร์ จำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2558 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำ
โครงกำรทัง้ หมดประมำณ 12,779 ล้ำนบำท และเริ่มดำเนินกำรเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8 ที่บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนที่เหมืองแม่เมำะ สัญญำที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26
สิงหำคม 2558 โดยเป็ นกำรบริกำรรับจ้ำงในกำรขุดขนดินและถ่ำนหิน ในโครงกำร 8 ของเหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ ที่
อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระยะเวลำตำมสัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม
2568 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ เริม่ ดำเนินงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8
ล่วงหน้ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดำเนินงำนในสัญญำ) จึงทำให้มรี ำยได้จำกโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 ตัง้ แต่ไตรมำส 4 ของปี 2558

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
บริษัทดำเนินโครงกำรขุด ขนดินและถ่ำนหินภำยใต้ 3 โครงกำรหลัก คือโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ โดยในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 บริษัทได้เริม่ ติดตัง้ ระบบ
สำยพำน ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2561 แม้ว่ำจะต้องมีเหตุหยุดชะงักจำกเหตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรยุบตัวลงมำ
ทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ในช่วงเดือนมีนำคม (“เหตุกำรณ์ดนิ สไลด์”) แต่บริษทั
ก็สำมำรถติดตัง้ แนวสำยพำนใหม่ได้ในไตรมำส 2/2561 โดยอัตรำกำรทำงำน (Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 70 – 75 ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561 โดยเพิม่ ขึน้ จำกไตรมำส 3/2561 ทีอ่ ยู่รอ้ ยละ 50
ทำให้พลิกกลับมำเป็ นกำไรในไตรมำส 4/2561 อีกทัง้ บริษทั ได้เข้ำร่วมยื่นซองประมูลเพิม่ เติมในโครงกำร Operation
and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงกำร Operation and Maintenance Services for
Ash Conveyor System ทีเ่ หมืองหงสำ สปป.ลำว ในช่วงเดือนมกรำคม 2562 ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ สอดคล้องกับภำรกิจหลักคือ
แสวงหำกำรลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจทีเ่ ชีย่ วชำญและมีควำมเสีย่ งต่ำในภูมภิ ำค CLMV อย่ำงยังยื
่ น
สรุปภาพรวมผลการดาเนิ นงานงบการเงิ นรวม

หน่ วย : ล้านบาท
รำยได้รวม
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น (หลังหักค่ำเสือ่ มรำคำ)
กำไรสุทธิ
EBITDA margin (%)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)

2,911
2,063

3,186
2,322

3,624
3,445

% เพิ่ ม(ลด)
ปี 2561
- ปี 2560
14%
48%

602
849
323
40%
29%
11%

598
864
360
37%
27%
11%

1,019
179
(285)
25%
5%
(8%)

70%
(79%)
(179%)
(12%)
(22%)
(19%)

2559

2560

2561

ผลการดาเนิ นงานในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 มีรำยได้รวม 3,624 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 438 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 14 จำกปี 2560 ซึง่ เกิดจำก
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เนื่องจำกผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกระบบสำยพำน ซึง่
เริม่ ทำงำนช้ำกว่ำกำหนดจำกเหตุกำรณ์ดนิ สไลด์และอยู่ในระหว่ำงปรับเพิม่ กำลังกำรผลิตให้ได้
เต็มประสิทธิภำพ
แต่หำกพิจำรณำถึงต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ) นัน้ ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ 1,123 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 48 สำเหตุหลักมำจำก
 ค่ำเสือ่ มรำคำจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีท่ ยอยรับรูเ้ พิม่ ขึน้ ในปี 2561 โดยค่ำเสือ่ มรำคำใน
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2560 จำนวน 358 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 288
ในขณะทีอ่ ตั รำกำรทำงำนของระบบสำยพำนทีใ่ ช้ดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 นัน้ ทำ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

14 -3

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ได้ประมำณร้อยละ 50 ของกำลังกำรผลิตสูงสุดในไตรมำส 3/2561 และทำได้ประมำณร้อยละ 7075 ในไตรมำส 4/2561 จึงทำให้สร้ำงรำยได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะมำชดเชยกับค่ำเสือ่ มรำคำทีเ่ พิม่ ขึน้
 ต้นทุนค่ำน้ำมันโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เพิม่ ขึน้ จำนวน 180 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 116
สอดคล้องกับปริมำณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
 ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ 150 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 110 จำกกำรทยอยเบิกเงินกูส้ ำหรับ
ลงทุนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ตำมแผนงำน (เต็มวงเงินกูย้ มื )
 ค่ำแรงโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เพิม่ ขึน้ จำนวน 73 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 92 สอดคล้องกับ
จำนวนพนักงำนทีต่ อ้ งจัดหำเพิม่ ขึน้ ในกำรเตรียมทำงำนเต็มระบบตำมแผนงำน
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 นัน้ ขำดทุนสุทธิ 285 ล้ำนบำท ในขณะทีผ่ ลกำรดำเนินงำนในปี 2560 มี
กำไรสุทธิ 360 ล้ำนบำท
ผลการดาเนิ นงานรายโครงการ
หน่ วย : ล้านบาท

2559

2560

% เพิ่ ม(ลด) ปี
2561 - ปี 2560

2561

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รำยได้

1,238

905

848

(6%)

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)

1,160

867

1,044

20%

391
77
6%

280
39
4%

324
(196)
(23%)

16%
(608%)
(27%)

731
508

857
596

1,027
775

20%
30%

194
223
31%

194
261
30%

209
252
25%

8%
(4%)
(6%)

897
395

1,376
859

1,673
1,622

22%
89%

17
502
56%

125
517
38%

483
51
3%

288%
(90%)
(35%)

1

ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
โครงการเหมืองหงสา
รำยได้
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
รำยได้
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้น

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 มีรำยได้จำกกำรขุดขน 848 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของรำยได้รวมในปี
2561 ซึง่ ลดลง 57 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 6 จำกปี 2560 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขน 905 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ น
ร้อยละ 28 ของรำยได้รวมในปี 2560 เนื่องจำกในปี 2561 มีกำรหยุดงำนเพื่อปรับแนวสำยพำน (relocate) โดยใช้เวลำ
24 วัน ตำมแผนกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3/2561
กำไรขัน้ ต้นของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 มีผลขำดทุน 196 ล้ำนบำท ในปี 2561 เนื่องจำกกำรสูญเสียรำยได้
จำกกำรหยุดงำนเพื่อปรับแนวสำยพำน (relocate) และมีฝนตกหนักต่ อเนื่องจำกในช่วงฤดูฝน อีกทัง้ ในไตรมำสที่
4/2561 ผลผลิตยังทำไม่ได้ตำมเป้ ำหมำยเนื่องจำกในเดือน พฤศจิกำยน 2561 ระบบสำยพำนพึง่ ได้กลับมำทำงำนเต็ม
กำลังกำรผลิต จำกกำรที่มกี จิ กรรมปรับแนวสำยพำนตำมแผนเหมือง (relocated) ประกอบกับ อำทิ ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำแรง นัน้ ไม่สำมำรถลดลงได้
โครงการเหมืองหงสา
โครงกำรหงสำมีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,027 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28 ของรำยได้รวมในปี 2561 ซึง่
เพิม่ ขึน้ 170 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 จำกปี 2560 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขน 857 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ
27 ของรำยได้รวมในปี 2560 เนื่องจำกมีรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกกำรเพิม่ เครื่องจักรเข้ำทำงำนตำมสัญญำงำนเพิม่
โครงกำรเหมืองหงสำมีกำไรขัน้ ต้นในปี 2561 จำนวน 252 ล้ำนบำท ลดลง 9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4
จำกปี 2560 โดยมีอตั รำกำรทำกำไรเฉลีย่ ทัง้ ปี ลดลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 25 เนื่องจำกสภำพหน้ำงำนทีม่ ชี นั ้ ถ่ำนแทรกจำนวน
มำกจึงทำให้ตอ้ งใช้เครื่องจักรเล็กมำกขึน้ ซึง่ มีตน้ ทุนต่อหน่วยทีส่ งู กว่ำกำรทำงำนด้วยเครื่องจักรใหญ่
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
สำหรับปี 2561 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีเหตุหยุดชะงักจำกเหตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำร
ยุบตัวลงมำทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ในช่วงเดือนมีนำคม (“เหตุกำรณ์ดิน
สไลด์”) แต่บริษทั ก็สำมำรถติดตัง้ แนวสำยพำนใหม่ได้ภำยในครึง่ ปี แรก โดยอัตรำกำรทำงำน(Utilization rate) ของ
ระบบสำยพำนทำได้ประมำณร้อยละ 50 ของกำลังกำรผลิตสูงสุดในไตรมำส 3/2561 และเพิม่ ขึน้ อยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ
70 -75 ของกำลังกำรผลิตสูงสุดในไตรมำส 4/2561
บริษทั ยังคงมีรำยได้จำกกำรขุดขนดินทัง้ หมด 1,673 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 46 ของรำยได้รวมปี 2561
ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขนดิน 1,376 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 43 ของรำยได้รวมปี 2560 ซึง่ เพิม่ ขึน้ 297 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22 จำกปี 2560 เนื่องจำกปริมำณขุดขนดินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมสัญญำ
กำไรขัน้ ต้นของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ในปี 2561 จำนวน 51 ล้ำนบำท ลดลง 466 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย
ละ 90 จำกปี 2560 ทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นจำนวน 517 ล้ำนบำท เนื่องจำกช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รำคำงำนต่อหน่วยตำม
สัญญำยังคงสูงอยู่ท่ี 123.5 บำท และลดลงเหลือประมำณ 54.6 บำท เป็ นต้นมำ ในขณะเดียวกับทีค่ วำมสำมำรถในกำร
ทำกำไรยังคงต่ ำอยู่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จำกผลกระทบต่อเนื่องของเหตุกำรณ์ดนิ สไลด์ แม้ว่ำจะมีรำยได้
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2560 จำนวน 297 ล้ำนบำท จำกกำลังกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ต้นทุนการให้บริการของบริษทั
จานวน
(ล้านบาท)

รายการ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่ำซ่อมแซม
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง
ค่ำเช่ำ
ค่ำแรงงำน
ค่ำวัตถุระเบิด
ค่ำน้ำมันเครือ่ ง
ค่ำสำรองไฟฟ้ ำส่วนเกิน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ต้นทุนผูร้ บั เหมำช่วง
ต้นทุนอืน่ ๆ

2559
2,062.8
241.2
303.1
65.5
198.5
108.7
38.7
39.5
602.0
452.3
13.3

2560
2,321.7
269.6
472.6
52.6
225.4
103.0
41.1
31.1
598.0
510.7
17.6

2561
3,445.2
392.0
752.9
45.5
298.5
91.1
56.3
102.8
1,019.0
671.5
15.4

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2559
71.4
8.3
10.5
2.3
6.9
3.8
1.3
1.4
20.8
15.7
0.5

2560-2559 2561-2560
12.6
48.4
11.8
45.4
55.9
59.3
(19.6)
(13.4)
13.6
32.4
(5.2)
(11.5)
6.2
37.0
(21.3)
230.5
(0.7)
70.4
12.9
31.5
32.5
(12.5)

2560
73.6
8.6
15.0
1.7
7.2
3.3
1.3
1.0
19.0
16.2
0.6

2561
96.6
11.0
21.1
1.3
8.4
2.6
1.6
2.9
28.6
18.8
0.4

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่เป็ นค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย โดยต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หลักมำจำกต้นทุน ค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ ำย และค่ำ
สำรองไฟฟ้ ำส่วนเกิน
ค่ำซ่อมแซมเพิม่ ขึน้ ตำมกำรใช้เครื่องจักรในกำรขุดขนซึง่ ต้องมีรอบกำรซ่อมแซมตำมกำหนดกำร Maintenance
Schedule เพื่อให้กำรใช้งำนเป็ นไปตำมแผนงำน โดยเพิม่ ขึน้ จำกปี 2560 จำนวน 122 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45
ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกค่ำซ่อมแซมในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมเครื่องจักรที่นำมำใช้งำนจำนวน 124 ล้ำน
บำท โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ค่ำซ่อมแซมลดลง 27 ล้ำนบำท โครงกำรเหมืองหงสำ ค่ำซ่อมแซมเพิม่ ขึน้ 25 ล้ำนบำท
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ 280 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8
และโครงกำรเหมืองหงสำทีม่ ผี ลผลิตเพิม่ ขึน้
ค่ำเสือ่ มรำคำทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีท่ ยอยรับรู้สนิ ทรัพย์เพิม่ ขึน้ ในปี 2561
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2560 จำนวน 358 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 288 ในขณะทีอ่ ตั รำกำรทำงำนของระบบสำยพำนทีใ่ ช้
ดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 นัน้ ทำได้ประมำณร้อยละ 50 ของกำลังกำรผลิตสูงสุดในไตรมำส 3/2561 และ
ทำได้ประมำณร้อยละ 70-75 ในไตรมำส 4/2561 จึงทำให้สร้ำงรำยได้ไม่เพียงพอที่จะมำชดเชยกับค่ำเสื่อมรำคำที่
เพิม่ ขึน้
ค่ำใช้จ่ำยค่ำสำรองค่ำไฟฟ้ ำส่วนเกินนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2557 เนื่องจำกตำมสัญญำกับ กฟผ. ตัง้ แต่เริม่ แรก ได้มี
กำรกำหนดจำนวนหน่ วยไฟฟ้ ำส่วนหนึ่งทีต่ ้องใช้สำหรับ ดำเนินกำรทัง้ โครงกำรโดยได้รบั กำรสนับสนุ นจำก กฟผ. ซึ่ง
บริษทั ฯ คำดกำรณ์ว่ำอำจมีค่ำไฟฟ้ ำส่วนทีจ่ ะใช้เกินจำกกำรสนับสนุนของ กฟผ. บริษทั ฯ จึงจะมีกำรตัง้ สำรองค่ำไฟฟ้ ำ
ส่วนเกินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับแต่ละงวดทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมปริมำณกำรขุดขนตำมแผนงำน โดยในงวดปี 2559 2560 และ
ปี 2561 มีกำรสำรองค่ำไฟฟ้ ำจำนวน 39.5 ล้ำนบำท 31.1 ล้ำนบำท และ 102.8 ล้ำนบำทตำมลำดับ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ สำหรับปี 2561 มีจำนวนรวม 311.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.7 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร ใกล้เคียงกันกับงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ทีม่ คี ่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 291.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.3
ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 287.0 ล้ำนบำท และ 136.9 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 109.6
ภำษีเงินได้
บริษทั ฯ บันทึกผลประโยชน์ทำงภำษีเงินได้จำนวน 134.6 ล้ำนบำท เนื่องจำกงบกำรเงินในปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิ
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ สำหรับปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 284.6 ล้ำนบำท และสำหรับปี 2561 มีกำไรสุทธิ
360.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิ น
รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

6,004.0
3,753.4
2,250.6
1.67
6.15
26.23
21.58

10,240.8
7,662.6
2,578.2
2.97
4.43
16.59
14.91

11,986.8
9,820.7
2,166.1
4.53
(2.56)
5.86
(12.00)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 11,986.8 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,745.7 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17 โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,303.7 ล้ำนบำท
เพิ่ม ขึ้น 314 ล้ำ นบำท จำกปี ก่อ น ส่วนสินทรัพย์ไม่ หมุน เวีย น ณ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 9,683.0 ล้ำนบำท
(ปี 2560 เท่ำกับ 8,251.2 ล้ำนบำท) เพิม่ ขึน้ 1,432.6 ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ถำวร ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ น
สินทรัพย์สำหรับโครงกำรแม่เมำะ 8 ทีเ่ ป็ นไปตำมแผนกำรลงทุนโครงกำร
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 อยู่ท่ี
4.53 เท่ำ และ 2.97 เท่ำ โดยสำเหตุหลักเพิม่ มำจำกเงินกูร้ ะยะยำวของโครงกำรแม่เมำะ 8 ซึง่ เป็ นกำรกูเ้ พื่อนำมำชำระ
ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำรเป็ นหลัก
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 9,820.5 เพิม่ ขึน้ 2,157.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 28 โดยมีหนี้สนิ หมุนเวียน จำนวน 4,214.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 407.2 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2560 ส่วนหนี้สนิ ไม่
หมุนเวียน มีจำนวน 5,606.2 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,750.76 ล้ำนบำท โดยกำรเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้
ของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้สำหรับโครงกำร 8 และกำรออกหุน้ กูเ้ พื่อบริหำรสภำพคล่องของบริษทั
เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 1,921.1 ล้ำนบำท 4,522.9 ล้ำนบำท และ 7,257.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และระยะยำวของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้

รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
400.0
20.8
340.0
7.5

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
826.2
11.4

387.8
1,133.3

20.2
59.0

982.2
3,200.7

21.7
70.8

1,409.7
5,012.8

19.4
69.2

1,527.1

79.2

4,182.9

92.5

6,422.5

88.6

1,921.1

100.0

4,522.9

100.0

7,248.7

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะยำวเพิม่ ขึน้ จำกกำรกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้สำหรับ
โครงกำร 8 และกำรออกหุน้ กูเ้ พื่อบริหำรสภำพคล่องของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ มีวงเงินตำมสัญญำเงินกู้ ดังนี้
สินเชือ่

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

หนังสือค้ำประกัน
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รซี ที สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินป้ องกันควำม
เสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้

5,307
2,462

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองหงสำ

1,650

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อัตรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

เงือ่ นไขกำรจ่ำยชำระ

0.25-0.75
MOR
MOR - 1
MLR - 1

1,459
1,807

-

89.55

ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็ นรำย

อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
ประจำ 3 เดือน + 2
Prime rate – 1%,
Libor rate + 3.5%

MLR - 1
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

สินเชือ่

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
สัญญำที่ 8

เงินกูย้ มื ระยะยำว – ทัวไป
่

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

5,220

MLR – 1.5,
MLR – 2.5

-

750

MLR – 1.5,
MLR – 2.5

-

เงือ่ นไขกำรจ่ำยชำระ
เดือ น เริ่มช ำระคืน เงิน ต้น เดือ น
มกรำคม 2560 ตำมอัตรำของกำร
รับเงินค่ำงำน
ช ำระเป็ นรำยเดื อ น เริ่ ม ช ำระ
เดือ นมกรำคม 2561 ช ำระตำม
จำนวนเงินค่ำงำนของโครงกำรที่
ได้รบั
ช ำระเป็ นรำยเดื อ น เริ่ ม ช ำระ
เดือนถัดจำกวันที่เบิกใช้ครัง้ แรก
(วงเงิน 200 ล้ำน) และ เริม่ ชำระ
เดือนเมษำยน 2561 (วงเงิน 250
ล้ำน)

เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดต่ำงๆ เป็ นกำรทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงข้อจำกัดในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำร
ก่อภำระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื ค้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่มอี ยู่ใ นปั จจุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนำคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของ
โครงกำรในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ รวมถึงกำรโอนสิทธิในกำรรับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย และค้ำ
์
ประกันโดยกรรมกำรบริษทั ซึง่ หลังจำกบริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถำบันกำรเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลค้ำประกัน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 59.9 ล้ำนบำท และ 0 บำท ตำมลำดับ (รำยละเอียดกำรกูย้ มื จำกบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งใน
หัวข้อ รำยกำรระหว่ำงกัน)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 2,166.1 ล้ำนบำท ลดลง 412.1 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 16.0
จานวน
(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2559
2,250.6

2560
2,578.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
2561
2,166.1

2559
1,510.9

2560
327.6

2561
(412.1)

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2559
204.3

2560
14.6

2561
(16.0)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สภาพคล่อง
จานวน (ล้านบาท)

รายการ

2559

เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

2560

404.8
(690.0)
1,123.8
838.5

1,939.5
(4,972.9)
2,457.3
576.0

2561
(501.4)
(2,186.4)
2,666.4
21.4

กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ 404.8 ล้ำน
บำท 1,939.5 ล้ำนบำท และ (501.4) ตำมลำดับ โดยในปี 2561 มีสำเหตุสำคัญมำจำกจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และผลขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ (690.0) ล้ำนบำท
(4,972.9) ล้ำนบำท และ (2,186.4) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2561 เงินสดจ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นในรูปแบบของกำร
ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนภำยในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ที่เป็ นไป
ตำมแผนกำรลงทุนโครงกำร
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มำใน กิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั ฯ ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ 1,123.8 ล้ำน
บำท 2,457.3 ล้ำนบำท และ 2,666.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2561 เกิดจำกกำรกู้ยมื เงินระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินเพิม่ ขึน้ และเงินกูย้ มื ระยะยำวต่ำงๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ กำรกูเ้ งินดังกล่ำวส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะ
ยำวของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 300 ล้ำนบำท
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หน่ วย

ปี 2559

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

1.30
1.01
0.25

งบการเงิ นรวม
ปี 2560
0.52
0.31
0.67

ปี 2561
0.55
0.32
(0.01)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.30 เท่ำ 0.52 เท่ำ และ 0.55 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 วันที่
31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำมลำดับ
ในปี 2561 มีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจานวนมากเพื่อ บริหารจัดการสาหรับโครงการแม่
เมาะ 8 จึงทาให้ในปี 2561 มีสภาพคล่องทีต่ ่ า ซึง่ คาดว่าเมื่อบริษทั ฯ สามารถดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็ม
ประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ทต่ี ดิ ตัง้ เสร็จและพร้อมดาเนินงาน บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสด
รับทีด่ ขี น้ึ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีมมี ำตรกำรอื่นๆ เพื่อรองรับหำกบริษทั ฯ ขำดสภำพคล่อง อำทิ (1) กำรเจรจำกับ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้ำหรือจัดจ้ำงทำงำนใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขกำรชำระเงินทีเ่ หมำะสม และ
(2) กำรบริหำรและเจรจำระยะเวลำกำรชำระเงินสำหรับกำรจัดหำเครื่องจักรทีม่ มี ลู ค่ำเงินลงทุนสูง (3) กำรติดตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงินอย่ำงใกล้ชดิ (4) กำรระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ำง ๆ เพิม่ เติม เช่น หุน้ กู้ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี ำตรกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและวำงแผนค่ำใช้จ่ำยและกำรดำเนินงำนดังทีก่ ล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

28.64
18.57
11.08
21.58

26.38
17.12
11.30
14.91

3.41
(5.31)
(7.85)
(12.00)

บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 28.64 ร้อยละ 26.38 และร้อยละ 3.41 สำหรับงวดปี 2559 2560
และ 2561 ตำมลำดับ และ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 11.08 ร้อยละ 11.30 และร้อยละ (7.85) สำหรับงวดปี 2559
2560 และ 2561 (พิจารณาเหตุผลเพิม่ เติมในหัวข้อ ผลการดาเนินงานในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560)
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 21.58 ร้อยละ 14.91 และร้อยละ (12.00) สำหรับงวดปี
2559 2560 และ 2561 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร้อยละ
ร้อยละ

6.15
26.23
0.55

4.43
16.59
0.39

(2.56)
5.86
0.33

เท่ำ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 6.15 ร้อยละ 4.43 และร้อยละ (2.56) สำหรับงวดปี
2559 2560 และ 2561 ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นอัตรำทีค่ ่อนข้ำงต่ำเนื่องจำกบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงสูงตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจทีม่ กี ำรลงทุนในสินทรัพย์สงู เพื่อกำรดำเนินงำนขุดขนและทำให้มคี ่ำเสือ่ มรำคำซึง่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่
ไม่ใช่เงินสดสูง อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ซึง่ เป็ นอัตรำทีร่ วมกำไรสุทธิและค่ำ
เสือ่ มรำคำต่อสินทรัพย์ถำวร จะเท่ำกับร้อยละ 26.23 ร้อยละ 16.59 และร้อยละ 5.86 สำหรับงวดปี 2559 2560 และ
2561 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.05

4.53
3.68
8.82
0.68

ในปี 2561 อัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เกิดจำกจำกกำรกูย้ มื เงินโครงกำรแม่เมำะ 8 เพิม่ ขึน้
เต็มจำนวน และผลขำดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯสำมำรถเจรจำกับทำงสถำบันกำรเงินเพื่อขอผ่อนผันกำร
ดำรงอัตรำส่วนทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ไม่กระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

14 -12

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง บริษัท ฯ
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ขอรับรองว่ำ
(1)

(2)
(3)

งบกำรเงินและข้อ มูลทำงกำรเงินที่ สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ ำงถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกีย่ วกับ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
แล้ว
บริษทั ฯ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทัง้ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
บริษทั ฯ ได้จดั ให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ บริษทั ฯ ได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ กำกับไว้บริษทั ฯ จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

………………………………………..

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

………………………………………..

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

ลายมือชื่อ
………………………………………..

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1) หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

71

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมดีมำก)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท MBA (International Business),
Wharton School, University of
Pennsylvania
- หลักสูตรกำรป้ องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ
ร่วมเอกชน รุน่ ที่ 1 วิทยำลัยป้ องกัน
รำชอำณำจักร
ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ :

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

6.15

ไม่ม ี

- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สำขำ
กำรธนำคำรและกำรเงิน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุ กำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2544 – 2549
2549 – 2550
2557 – 2558
2557

กรรมกำร
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร
ผูว้ ำ่ กำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รองนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำร

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บริษทั ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
มูลนิธอิ ำจำรย์ป๋วย
สถำบันป๋ วย อึง๊ ภำกรณ์
มูลนิธคิ กึ ฤทธิ ์ 80 ฯ
The Board of Governors of Asian
Institute of Management, Philippines
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กระทรวงกำรคลัง
บริษทั โพสต์พบั ลิชซิง่ จำกัด (มหำชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
2) นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of
Florida, USA
- Certificate in Health Service Management
สมำคมโรงพยำบำลเอกชนแห่งประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive Program
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery Information Service,
Harvard Business School, Boston, USA
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 79/2552
- RCL 1/2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 244/2560

0.01

ไม่ม ี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

55

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2557 - 2558
2557 - 2558
2556 - 2557

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุนและบริหำร
ควำมเสีย่ ง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน)
บริษทั ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
บริษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
บริษทั โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด
(มหำชน)

3) นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

74

- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 1/2550
- อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 53/2548

0.01

ไม่ม ี

2558 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2549 - 2561
2535 - 2547

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ
ทีป่ รึกษำ
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไทยฟิ ลม์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั com-link จำกัด
บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั com-link จำกัด

4) ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

49

- ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ(บัญชี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี

0.01

ไม่ม ี

2561 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ

2559 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรทีป่ รึกษำกำร

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
จำกัด (มหำชน)
บริษทั แอ็พพลำย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด
(มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

อายุ
(ปี )

-

5) นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

70

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ BJC/2547
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 88/2550
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน่ ที่ 18/2550
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุน่ ที่ 3/2551
หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุน่ ที่ 15/2555
หลักสูตร How to Measure the Success of
Corporate Strategy (HMS) รุน่ ที่ 3/2556
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุน่ ที่ 8/2557
หลักสูตร Boardroom Success through
Financing and Investment (BFI) รุน่ ที่
5/2561
Thai Standard on Auditing (TSA)
Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
Internal Control and Internal Audit

- นิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต (LL.M. Corporations)
New York University, New York, USA
- ประกำศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตย
สภำ
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

2559 - ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2560 – 2561

ลงทุน
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
อำจำรย์พเิ ศษ สำขำวิชำชีพบัญชี
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร
ผูส้ อบบัญชี
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

2556 – 2558

อำจำรย์ประจำ สำขำบัญชี

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2544 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน

2558 – ปั จจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

1.38

ไม่ม ี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บริษทั ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จำกัด
บริษทั แอปโซลูทโกรท จำกัด
บริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด
บริษทั บำงประกง เทอร์มนิ อล จำกัด
(มหำชน)
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุป๊ จำกัด
บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จำกัด (มหำชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด
(มหำชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

(DAP) รุน่ ที่ 43/2545

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2544 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

ปั จจุบนั
2546 – 2558

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บริษทั อินเตอร์เนชั ่นแนล บิสซิเนส ลอว์
เยอร์ส จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จำกัด

6) นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

55

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Master of Business Administration, Ohio
University, Ohio, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 244/2560

0.20

เป็ นพีช่ ำย
นำยวิทวัส, นำยภวัต
และนำยกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

2558 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

7) นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร/
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการความเสียง
่

54

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 94/2555

0.36

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

8) นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain/
กรรมการบริหาร

51

- ปริญญำตรี สำขำบริหำร มหำวิทยำลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex Operation
and Management, San Diego Golf
Academy
- Master of Business Administration
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 96/2555

0.28

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

2558 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดหำและคลัง
กรรมกำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
บริษทั ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตส้ี
บริษทั วรรณงำม จำกัด
บริษทั บ้ำนเรือนอรุณ จำกัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด

9) นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

48

- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงินกำร

0.83

เป็ นน้องชำยนำย

2558 - ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Master of Business Administration, San
Diego State University
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 114/2558
- STRATEGIC CFO รุน่ 5

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน/ กรรมการ/
กรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2553 – 2555

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรส่วนกลยุทธ์และพัฒนำ
ระบบกำรเงินภำคประชำชน
กรรมกำร
กรรมกำร

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด

10) นำยชำลี รักษ์สุธ ี
กรรมกำร
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- บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำ
- กำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรเงิน
มหำวิทยำลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 114/2558

0.01

ไม่ม ี

2558 - ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่
(1964) จำกัด

11) นำยประภำส วิชำกูล
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

63

- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ)
New Mexico Institute of Mining and
Technology, U.S.A
- หลักสูตรDirector Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 186/2557
- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำร
พลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
- หลักสูตรประกำศนียบัตรชัน้ สูงกำร
บริหำรงำนพัฒนำท้องถิน่ ทีย่ ั ่งยืน สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ สถำบันวิชำกำร
ทหำรเรือชัน้ สูง
- หลักสูตรMasterful Coaching Workshop,
Hay Group

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ปั จจุบนั
2553
2554
2556
2557

กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
ผูช้ ่วยว่ำกำรเหมืองแม่เมำะ
ผูช้ ่วยว่ำกำรบริหำรเชื้อเพลิง
รองผูว้ ำ่ กำรกิจกำรสังคม
รองผูว้ ำ่ กำรเชื้อเพลิง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

- หลักสูตรควำมรูด้ ำ้ นตลำดกำรเงินเพือ่ กำร
ตัดสินใจสำหรับนักบริหำรระดับสูง ศูนย์
กำรศึกษำต่อเนื่องจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development
Program -2 มูลนิธพิ ฒั นำทรัพยำกรมนุ ษย์
ระหว่ำงประเทศ
- หลักสูตร Executive Program for Growing
Companies, Stanford Graduate School of
Business, U.S.A
12) นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

58

- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำ
รำมคำแหง

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สำนักงำนทนำยควำมบำงกอกลอว์
ออฟฟิ ค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

13) นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน/ กรรมกำรบริหำร
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- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำบริหำร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 99/2555
- CSP 45/2555
- BRP 7/2555

0.01

ไม่ม ี

2558 – ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

14) นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ/
กรรมการบริหาร

66

- ปวส. สำขำ Tool and Die Making วิทยำลัย
ช่ำงกลพระนครเหนือ (รำชมงคล)
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำอุตสำหกรรม
วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำ (รำชมงคล)
- Mini MBA รุน่ 8 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

0.39

ไม่ม ี

2558 – ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

- Micro MBA ฐำนเศรษฐกิจ รุน่ 24
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 96/2555
15) นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

57

- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำไฟฟ้ ำกำลัง
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำ MPA สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์

0.01

ไม่ม ี

2558 – ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

16) นำยรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำ
ธุรกิจ/ทีป่ รึกษำอำวุโสทำง
วิชำกำร

58

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ปั จจุบนั
2554 - 2559

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
รองประธำนบริหำรอำวุโส (เหมืองแร่)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)

17) นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขำนุ กำรบริษทั

43

- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- วิศวกรรมศำสตร์ดษุ ฏีบณ
ั ฑิต
สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
-ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรเงิน
และบริหำรปฏิบตั กิ ำร, สถำบันบัณฑิต

0.05

ไม่ม ี

2558 - ปัจจุบนั
2553– ปั จจุบนั

เลขำนุ กำรบริษทั
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยงบประมำณและจัดหำ
เงินทุน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

พัฒนบริหำรศำสตร์ 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
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New
IPOs รุน่ ที่ 3

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ

บริษทั

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร นายนพพันธป์ นายศิริชยั โต นางกิ่ งเที ยน
เทวกุล
เมืองโคตร
วิ ริยะเวช
บางอ้อ

ดร.มงคล
นายศาศวัต
เหล่าวรพงศ์
ศิริสรรพ์

นายวิ ทวัส ศิริ นายกวิ ตม์
สรรพ์
ศิริสรรพ์

นายชาลี
รักษ์สุธี

D,ED,M,CRC D,ED,M,RC

D

นายพิ เชษฐ์ นายประภาส
มหันต์สุคนธ์
วิ ชากูล

นายภวัต นางวันเพ็ญ นายอวยชัย
ศิริสรรพ์ โฆษิ ตเรืองชัย คล้ายทับทิ ม

นายวิ ฑรู ย์
ชิ นวณิ ชัย

ดร.รุจ
บัณฑุวงศ์

M

M

บริ ษทั ฯ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

C

D,ED,M

D,ID,CAC

D,ID,AC

D,ID,AC

D,ED,M

D,ID

D,ID

ED,M

บริ ษทั ย่อย
ED,M

บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

C,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
บริษทั เอส.วี.พี.เค. จำกัด

หมายเหตุ :

= ประธานกรรมการบริษัท

CRC

่ ง
= ประธานกรรมการบริหารความเสีย

D

= กรรมการบริษัท

ED

= กรรมการบริหาร

ID

= กรรมการอิสระ

M

= ผู ้บริหาร

AC

= กรรมการตรวจสอบ

RC

่ ง
= กรรมการบริหารความเสีย

CAC

= ประธานกรรมการตรวจสอบ

C

เอกสำรแนบ 1.1 หน้ำ 1

ED,M

ED,M

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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

บริ ษทั
สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหกลพาวเวอร์ จากัด

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล



2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร



3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช



4. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ



5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์



6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์





7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์





8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์



9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์



10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี



11. นำยประภำส วิชำกูล



 = เป็ นกรรมกำรในบริษท
ั ฯ หรือบริษทั ย่อย

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1





บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ณ ปั จจุบนั ผูร้ บั ผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั คือ นำงสำววิกำวี กลิน่ แก้ว ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทัง้ ในส่วนของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย โดย
หัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยใน มีคุณสมบัติ วุฒกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
นำงสำว วิกำวี กลิน่ แก้ว

(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

31

- บธ.บ. (กำรบัญชีบริหำร)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัวระหว่าง
หุ้น
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ไม่ม ี

การแต่งตัง้ ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอานาจอนุมตั ขิ อง คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2552 – 2557
2557 – 2559

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอำวุโส
ผูจ้ ดั กำร สำยงำนตรวจสอบ
ภำยในและควำมเสีย่ ง
2560 – ปั จจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบ
(1)
ภำยใน

องค์กร/ประเภทธุรกิ จ
บริษทั แกรนท์ธอนตัน จำกัด
บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรั พย์ สิน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4: รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นรายการทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5
ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5.1: รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่ำนผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ 3
ท่ำน ซึง่ มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรบัญชี กำรเงิน กำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ได้แก่
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ และ ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์ เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับ
ฝ่ ำยบริหำร ผูต้ รวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภำยในตำมวำระทีเ่ กีย่ วข้อง
รายชื่อ

ปี 2560 (1)

ตาแหน่ ง

กรรมการ
1. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมกำรอิสระ
8/8
2. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
8/8
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
8/8
(1)
กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

กรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5

ปี 2561 (1)
กรรมการ
6/7
6/7
7/7

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

กำรเข้ำร่วมประชุมในส่วนกำรกำกับดูแลกิจกำรกำรปฎิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระสำคัญ สรุปได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทั ประจำไตรมำสและงบ
กำรเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและผูส้ อบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกนี้ยงั ได้จดั ประชุมเป็ น
กำรเฉพำะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ำยบริหำรร่วมประชุมด้วย สำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สำหรับรอบบัญชี
2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ได้จดั ทำขึน้ อย่ำงถูกต้อง เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชี
ที่รบั รองโดยทัวไป
่ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบกำรเงิน และมีขอ้ มูลซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้นำงสำววิกำวี กลิน่ แก้ว เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทั (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้กำรตรวจสอบภำยในเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี รำยงำน
ตรวจสอบภำยในกับฝ่ ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำและแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั มี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สงั เกตกำรปฎิบตั งิ ำนของผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดโดยนำย
สมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ในกำรประชุมใหญ่
สำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในครัง้ ทีผ่ ่ำนมำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมคิดเห็นว่ำผูส้ อบบัญชีมคี วำมเป็ นอิสระ เชีย่ วชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์
เหมำะสม ปฎิบตั งิ ำนได้ผลเป็ นอย่ำงดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรเกีย่ วโยง หรือ รำยกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษัทมีควำมเพียงพอและเป็ นไปตำมเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ทำกำรตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษทั มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และปฎิบตั ิ
ตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั อย่ำงใกล้ชดิ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ำยบริหำรได้พจิ ำรณำและ
ดูแลแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีกำรริเริม่ วำง
แนวทำงปฏิบตั ใิ ห้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้ และสำมำรถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มคี วำมทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมำกทีส่ ดุ

ขอแสดงควำมนับถือ
-ลายมือชือ่ (นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5.2: แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2561

แบบประเมิ นนี้ จดั ทาโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก



1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง



1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
2

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

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

ใช่

ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์ อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



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



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



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

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



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



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



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสม่าเสมอ



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



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



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



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

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

ใช่

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



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



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่



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

ใช่

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



6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุ รกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

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



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



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



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



ไม่ ใช่

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

ใช่

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



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

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



8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาหนดไว้



ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

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



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



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



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

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



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

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

ใช่

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



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั้น



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



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่

ไม่ ใช่






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

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



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



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



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

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

ใช่

ไม่ ใช่



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

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



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



ไม่ ใช่



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



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

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

ใช่

ไม่ ใช่



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

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



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ



17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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