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MINING
"มุงสูการเปนผูนำในการทำเหมืองแร
อยางมีคุณภาพและครบวงจร"

วิสัยทัศน (Vision)

“มุงสูการเปนผูนำในการทำเหมืองแรอยางมีคุณภาพ
และครบวงจร รวมถึงการเปนเจาของเหมืองถานหิน
และโรงไฟฟาในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”

เปาหมาย (Goal)

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขุดและขนดินและแรตางๆ จากโครงการทั้งในและตางประเทศ เพ�อเปนการขยาย
ธุรกิจและกระจายฐานลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนพัฒนาการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี เพ�อสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุนของ บริษัทฯ

พันธกิจ (Mission)

• บริษัทฯ จะใชความรูจากการเปนผูประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานดานการทำเหมืองใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพ�อสรางความพึงพอใจแกลูกคา
• บริษัทฯ จะพัฒนาความรูความชำนาญดานวิศวกรรมอยางตอเน�อง อีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเปนเจาของแหลงถานหินและโอกาสในการดำเนินกิจการการผลิต
ไฟฟาพลังงานทางเลือกเพ�อสรางความแข็งแกรงดานการเงินและการเติบโตในอนาคต
• บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนบนพื้นฐานของความพึงพอใจของ
ลูกคา และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอ�น
ช�อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

:

บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
ใหบริการและดำเนินงาน ดานการทำเหมืองเปดถานหินและลิกไนต
อย า งครบวงจร โดยครอบคลุ ม ถึ ง การวางแผนงานในเหมื อ ง
การปฎิบัติงานเปดหนาเหมือง การใหคำปรึกษาดานงานเหมือง
และการใหเชาและซอมบำรุงเคร�องจักรขนาดใหญ
47/10 ซอยอมรพันธ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บมจ. เลขที่ 0107558000148
http://www.sahakol.com
0-2941-0888
0-2941-0881
1,150,000,000 บาท
1,130,000,000 บาท
หุนสามัญ

เลขทะเบียนบริษัท
:
Homepage
:
โทรศัพท
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
:
ชนิดของหุน
:
บุคคลอางอิงอ�นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
:
0-2229-2866
โทรสาร
:
0-2359-1262-3
ผูสอบบัญชี
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624
บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด
87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 18 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท
:
0-2205-8222
โทรสาร
:
0-2654-3339
เลขานุการบริษัท
นายสุรพล อนสุวรรณ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท
:
0-2941-0888
โทรสาร
:
0-2941-0881
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน

FINANCIAL POSITION (Million baht)
Total Assets
Total Current Assets
Total Non Current Assets
Total Liabilities
Total Current Liabilities
Total Non Current Liabilities
Shareholders'Equity

ผลประกอบการ (ลานบาท)
รายไดจากการใหบริการ
รายไดรวม
ตนทุนบริการ
กำไรสุทธิ

PROFIT or LOSS (Million baht)
Services Revenue
Total Services Revenue
Cost of Services
Net Profit

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

FINANCIAL RATIOS
Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Debt to Equity (times)
Return on Assets (%)
Return on Fixed Assets (%)
Return on Equity (%)

ขอมูลหุนสามัญ
กำไรสำหรับปตอหุน 1 (บาท/หุน)
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแลว (ลานบาท)

STOCK DATA
Earning per share 1 (baht/share)
Authorized Capital (Million baht)
Paid-up Capital (Million baht)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2,749.2
705.7
2,043.5
2,360.3
1,738.7
621.6
388.9

4,489.1
918.8
3,570.2
3,749.4
1,445.4
2,304.0
739.6

6,003.9
2,255.3
3,748.6
3,753.4
1,735.9
2,017.5
2,250.6

1,613.98
1,623.80
1,233.26
49.23

1,867.72
1,873.37
1,377.83
88.74

2,890.71
2,911.50
2,062.78
322.71

23.59%
3.03%
6.07x
1.75%
20.82%
13.52%

26.23%
4.74%
5.07x
2.45%
20.58%
15.73%

28.64%
11.08%
1.67x
6.15%
26.23%
21.58%

0.10
500
500

0.12
1,000
750

0.39
1,150
1,130

หมายเหตุ : 1 = คำนวณบนฐานจำนวนหุนจากหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักและปรับใหเปนราคาพาร 1 บาท ในป 2557
Remark : 1 = Profit (Baht/ share) is calculated from the Profit (Loss) for the year or period divided by
the numbers of Weighted average common shares and adjusted par value at 1 baht per share
for 2014
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02

รายไดรวม (Total Revenues)

กำไรสุทธิสำหรับป (Net profit for the year)

3,500

ลานบาท
350

3,000

300

ลานบาท

2,890.7

1,500

10.00%

1,614.0

100

3.03%

50

49.23

0

2558

2559

4.00%

88.74

2.00%

2557

2558

กำไรสุทธิสำหรับป (Net profit for the year)

งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position)

-

2559
Net profit margin(%)

ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
(Operating Performance)

(หน�วย : ลานบาท)

7,000.00

6.00%

4.74%

150

500

2557

8.00%

200

1,867.7

1,000

0

12.00%

11.08%

250

2,500
2,000

322.71

6,000.00
30%

5,000.00

2,250.58
3,748.65

739.64

4,000.00

25%

21.8%

26.2%
20.8%

20.6%

1.8%

2.5%

2014

2015

20%
15%
10%

3,000.00
2,000.00

2,043.52

1,000.00
-

388.85
621.59
1,738.74

705.66

2557
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

3,570.24

2,017.46

2,304.03

5%
0%

4.6%

-5%

918.82

2,255.31

1,445.38

2558

-10%

1,735.92

2013
ROA

ROFA

2559

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน

มูลคางานคงเหลือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน�วย : ลานบาท

Phase 7 (ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2563)
Hongsa D (มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)
Phase 8 (ดำเนินการจริง พฤศจิกายน 2558 ถึง ธันวาคม 2568)
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6.2%

2016
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งานที่ 1 ขุดขนดิน

งานที่ 2 ขุดขนถานหิน

โครงการเหมืองแมเมาะโครงการ 7

(ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2563)

งานที่ 2 ขุดขนถานหิน

งานที่ 1 ขุดขนดิน

งานที่ 2 ขุดขนถานหิน

(มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)

โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 8

(ดำเนินการจริง พฤศจิกายน 2558

5.0 ลานตัน

79.6 ลานตัน

31.0 ลานตัน

รวมมูลคางานคงเหลือ

31.0 ลานตัน

373.6 ลาน ลบ.ม.แน�น 365.4 ลาน ลบ.ม.แน�น

82.5 ลานตัน

201.0 ลาน ลบ.ม.แน�น 186.5 ลาน ลบ.ม.แน�น

-

6.8 ลานตัน

42.7 ลาน ลบ.ม.แน�น

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
64.5 ลาน ลบ.ม.แน�น

ณ วันที่

ณ วันที่

37,781 ลานบาท

1,230 ลานบาท

21,495 ลานบาท

3,262 ลานบาท

34,915 ลานบาท

1,230 ลานบาท

20,598 ลานบาท

3,140 ลานบาท

7,624 ลานบาท

99 ลานบาท 2

115 ลานบาท2
8,233 ลานบาท

243 ลานบาท

1,981 ลานบาท

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

346 ลานบาท

3,100 ลานบาท

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

มูลคาคงเหลือในสวนของบริษัทฯ 1

บริษัทฯ เอง

ดำเนินการโดย

บริษัทฯ เอง

ดำเนินการโดย

รวมคา ITD-SQ

ดำเนินการผานกิจการ

หมายเหตุ

2/ บริษัทฯ มีมูลคาคงเหลือสำหรับงานที่ 3 งานขนดิน (ในสวนของ กฟผ.) ของโครงการเหมืองแมเมาะโครงการ 7 ถึงแมวาจะไมมีปริมาณคงเหลือ เน�องจากบริษัทฯ รับรูรายได
ของงานสวนนี้ ตามที่ไดรับสวนแบงรายไดตามสัดสวนงานกับผูรวมคาในการขนดิน กฟผ. ถึงแมวาในบางชวงเวลาการขนดินสวนใหญจะอยูที่สายพานของผูรวมคาก็ตาม

1/ ปริมาณและมูลคาคงเหลือตามสัญญาจางเหมาหลักโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 ภายใตการดำเนินงานในสัดสวนของบริษัทฯ(รวมปริมาณและมูลคางานสวนกลาง)

ถึง ธันวาคม 2568)

งานที่ 1 ขุดขนดิน

โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว

(ในสวนของ กฟผ.)

งานที่ 3 งานขนดิน

ลักษณะงาน

โครงการ

ปริมาณงานคงเหลือในสวนของบริษัทฯ 1

ปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2559

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในป 2559 นับเปนปที่สำคัญยิ่งของบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ซึ่งไดเปนสวนหนึ่งของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเขาทำการซือ้ ขายหลักทรัพย SQ ไปเม�อวันจันทรท่ี 26 ตุลาคม 2559
ที่ผานมาในหมวดบริการรับเหมากอสราง และไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี
บมจ. สหกลอิควิปเมนท เปนองคกรที่ดีองคกรหนึ่งที่มีการดำเนินธุรกิจที่ซ�อตรง โปรงใส ตรวจสอบได พิสูจนได
จากการที่กลุมบริษัทสหกล ดำเนินธุรกิจมานานกวา 40 ป และการมุงเนนการรับเหมางานเหมืองเพียงอยางเดียวตลอด
33 ปทผ่ี า นมา เปนสิง่ ทีป่ ระจักษชดั แกทกุ ทานแลววา เราคือผูน ำในธุรกิจรับเหมางานเหมืองในประเทศไทย และเม�อเขาเปน
สวนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ มั่นใจวาจะเปนปจจัยสนับสนุน สงเสริมใหบริษัทฯ มีความ
แข็งแกรงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะสงผลใหบริษัทเติบโต เพิ่มมูลคาอยางมั่นคงยั่งยืนตอไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถือหุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
หน�วยงานของรัฐ ที่ ได ใหการสนับสนุนบริษัทฯเสมอมา รวมถึงทีมผูบริหาร และพนักงานที่รวมกันสรางบริษัทฯ ใหมีการ
เติบโตอยางแข็งแกรง ซึ่งผมขอใหความมั่นใจกับทุกทานวาเราจะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และภายใตวิสัยทัศน
ของบริษัทฯ ที่จะกาวขึ้นเปนผูนำธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจรในภูมิภาค CLMVT เพ�อการเติบโตที่ยั่งยืน และ
สรางความสำเร็จรวมกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ มณีนาวา)
ประธานกรรมการบริษัท

05 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ป 2559 เปนปที่บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) มีเหตุการณสำคัญอันควรแกการบันทึกไว ประการ
แรกบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม�อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผานมา ซึ่งการเปนบริษัทมหาชน
จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในการเขารวม ประมูลงานโครงการเหมืองแรขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ
และเพิ่มทางเลือกทางการเงิน และเสริมสรางโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯใหแข็งแกรง และมั่นคงยิ่งขึ้น
ประการที่ 2 บริษัทฯ สามารถสรางผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางน�าพอใจ โดยในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดรวม
จากการใหบริการรวม 2,890.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว 54.8% และทำใหบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
เปน 322.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 88.7 ลานบาท ในป 2558 ประการที่ 3 บริษัทฯ ชนะการเสนองานโครงการ
ขนาดใหญ ติดตอกันหลายโครงการ ทำใหมีปริมาณงานในมือถึงเกือบ 40,000 ลานบาท ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแตไดกอตั้ง
บริษัทฯ มากวา 33 ป
ผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานทุกภาคสวนที่ชวยกันทำงานอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ ไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนเชนไร และสุดทายนี้ผมขอขอบคุณผูถือหุน ที่ใหความไววางใจและเช�อมั่นใน
บริษัทฯ
ในนามของบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ผมขอสัญญาวาบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใตการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีเพ�อเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง และสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน อีกทั้ง บริษัทฯ มีเปาหมาย
ที่จะกาวขึ้นเปนผูนำในธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายศาศวัต ศิริสรรพ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมบูรณ มณีนาวา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

นายนพพันธป เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายศิริชัย โตวิริยะเวช
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกิ่งเทียน บางออ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดร. มงคล เหลาวรพงศ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายศาศวัต ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ/
กรรมการบริหาร

07 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

นายวิทวัส ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภวัต ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร Supply Chain/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายกวิตม ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน/กรรมการ/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาลี รักษสุธี
กรรมการ

นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน/
กรรมการ/กรรมการบริหาร
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ฝายปฎิบัติการ
(Operaton Dept.)

ฝายบริหารงานธุรการและ
Compliance
(Administraion &Compliance
Dept.

ฝายซอมบำรุง
(Maintenance Dept.)

ฝายพัฒนาองคกรและบุคคลากร
(Organization & Human
Resource Development Dept.)

ฝายวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
ฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการโครงการหงสา
และวิศวกรรม
(Business Development
(Project Manager-HS) (Engineering,Inno.,R&D Dept.)
Dept.)

ฝายบริหารงบประมาณและ
จัดหาเงินทุน
(Budget Management & Project
Funding Dept.)

ฝายจัดหาพัสดุ
(Procruement Dept.)

ฝายสารสนเทศ
(Information Technology
Dept.)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
Supply Chain
(Chief Supply Chain Officer)
ฝายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)

ฝายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

สำนักผูบริหาร
(Executive Office)

ฝายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
(Chief Financial Officer)
ฝายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting
Dept.)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(Chief Executive Officer)

ที่ปรึกษา
(Advisor)

ผูอำนวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
(Senior Vice President & Senior
Technical Advisor)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ผูอำนวยการโครงการหงสา
(Project Director-HS)

ฝายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝายซอมบำรุงเคร�องกล
(Mechanical Maintenance
Dept.)

ฝายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝายปฏิบัติการสายพาน
(Conveyor Operation
Dept.)

ฝายซอมบำรุงไฟฟา
(Electrical Maintenance
Dept.)

ฝายปฏิบัติการเหมือง
(Mine Operation Dept.)

09 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

ผูจัดการโครงการแมเมาะ
(Project Manager - MM)

ผูอำนวยการโครงการแมเมาะ
(Project Director-MM)

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operation Officer)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท

โครงสรางองคกร

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา

กลุมบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด ไดถูกจัดตั้งเพ�อดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงาน
วิศวกรรมโยธา มาตั้งแตป 2513 เพ�อรองรับการกระจายความเจริญสูภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศใน
ขณะนั้น โดยมีกลุมครอบครัวศิริสรรพเปนผูเริ่มกอตั้ง ตอมาในป 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัดไดลงนามในสัญญา
จางเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเปนผูรับผิดชอบในการเปดหนาดิน
ขุดขนดินและถานหินใหกับเหมืองถานหินแมเมาะ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ระหวางป 2526 ถึง 2533 และไดรับการ
วาจางใหเปนผูดำเนินการตอในโครงการที่ 2 ระหวางป 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลคาโครงการเทากับ 3,544 ลานบาท และ
9,865 ลานบาท ตามลำดับ
ตอมา บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (เดิมช�อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแรและกอสราง จำกัด) ไดถูกจัดตั้งขึ้น
เม�อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุมครอบครัวศิริสรรพ รวมกับกลุมครอบครัวอารีกุล เพ�อเปนบริษัทหลักในการทำ
ธุรกิจดานการใหบริการและดำเนินงานเหมืองแรอยางครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงาน
เปดหนาเหมือง การใหคำปรึกษาดานงานเหมือง และการใหเชาและซอมบำรุงเคร�องจักรขนาดใหญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังคงมีความเชี่ยวชาญดานการรับเหมากอสรางโยธา โดยไดรับงานกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนสำหรับการ
ทำเหมือง เชน ถนน ที่พักอาศัย เปนตน ในปจจุบัน การดำเนินธุรกิจใหบริการและดำเนินงานเหมืองแรอยางครบวงจร
ทั้งหมดของกลุมบริษัทสหกล ไดดำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด
ปจจุบนั กิจการรวมคาไอทีด-ี เอสคิว และกิจการรวมคาเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ รวมลงทุนกับบริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 50 เทากัน) เปนผูรับผิดชอบในการเปดหนาดิน ขุดขนดินและถานหินใหกับ
เหมืองถานหิน ที่อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่ง กฟผ.เปนผูวาจาง ในโครงการ 7 ระหวางป 2551 ถึง 2563 และ
โครงการ 7/1 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558 โดยมีมูลคาโครงการเทากับ 21,906 ลานบาท และ 5,273 ลานบาท
ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางป 2558
ถึง 2569 และโครงการ 8 ในโครงการเหมืองแมเมาะ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาระหวางป 2559 ถึง 2568
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พัฒนาการที่สำคัญ
ปี
2526 – 2533

2533 – 2541

2541 – 2545

2546

2545 – 2553

เหตุการณที่สำคัญ
- บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด ไดลงนามสัญญาจางเหมาขุด-ขนดิน สำหรับโครงการ
เหมืองแมเมาะ โครงการที่ 1 กับ กฟผ. เพ�อดำเนินการขุดและขนดิน ปริมาณ 90.0 ลาน
ลูกบาศกเมตรแน�น และงานกอสรางอ�นทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ตอมา กฟผ. มีการจางงานเพิม่ เพ�อ
ขุดและขนดินเพิ่มเติมปริมาณ 22.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น และ ขุดและคัดแยกถาน
ลิกไนตปริมาณ 1.5 ลานตัน โดยมีมูลคารวม 3,544 ลานบาท
- บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด ไดลงนามสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถาน สำหรับ
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 2 กับ กฟผ. โดยมีมลู คางานรวมทัง้ สิน้ 9,718 ลานบาท
โดยรายละเอียดของงานสามารถแบงไดเปน
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณไมนอยกวา 244.5 ลานลูกบาศกเมตรแน�น
รายการที่ 2 ขุดและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 25.0 ลานตัน
รายการที่ 3 ขนดิน (สวนที่ กฟผ. ดำเนินการ) ออกจากบอเหมืองโดยใช
เคร�องโม (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และเคร�องโปรยดิน (Spreader)
จำนวนประมาณ 43.5 ลานลูกบาศกเมตรแน�น
- ตอมา กฟผ. ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่ทิ้งดินในบอ Sub-basin และไดมีการจางงานเพิ่ม
เพ�อขุดและขนดินเพิ่มเติม 75 ลานลูกบาศกเมตรแน�น มูลคางานรวมทั้งสิ้น 147 ลานบาท
- งานโครงการแมเมาะ 2 มีมูลคารวมทั้งหมดเทากับ 9,865 ลานบาท
- จดทะเบียนกอตั้งบริษัทฯ ในนาม บริษัท ศิริวิศวเหมืองแรและกอสราง จำกัด โดยกลุม
ครอบครัวศิริสรรพ และกลุมครอบครัวอารีกุล เพ�อประกอบธุรกิจบริการงานดานเหมืองแร
และรับเหมากอสราง ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 10 ลานบาท
- บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด รับงานกรมทางหลวง ในการกอสรางถนนหมายเลข 35
สายธนบุรี-ปากทอ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาวประมาณ
8 กม. รวมงานกอสรางวางทอประปาของการประปานครหลวง และงานกอสรางบอพักและ
ทอรอยสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง โดยมีมูลคาโครงการ 1,501 ลานบาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช�อบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช�อบริษัทเปน บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด เม�อ
วันที่ 27 มกราคม 2546 พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท โดยเนนใหบริการ
ดานเหมืองแรอยางครบวงจร อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนสง การปฎิบัติงานเปด
หนาเหมือง การเปนที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการใหเชาเคร�องจักรขนาดใหญ
และงานซอมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญดานการรับเหมากอสราง
สาธารณูปโภค เชน ถนน ที่พักอาศัย เปนตน
งานอ�นๆ
- บริษัทฯ รับจางชวงจากบริษัท เชียงใหมคอนสตรัคชั่น จำกัด ในการขุด ขน และยาย
หนาดินที่ เหมืองแมเมาะ โครงการที่ 4 ปริมาณ 28.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น โดยมีมลู คา
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2551 – 2563

2554 – 2558

2557

2558

เหตุการณที่สำคัญ
โครงการ 504 ลานบาทเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2545 ถึงป 2549
- บริษัทฯ รวมกับ บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด จัดตั้งกิจการ
รวมคา เพ�อรับจาง กฟผ. ในการขุดและขนดินที่เหมืองแมเมาะ ตามสัญญายอยจางเหมาขุด
และขนดิน ปริมาณ 80.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น เริ่มดำเนินการตั้งแตป 2550 ถึงป 2552
โดยมีมูลคาโครงการ 2,820 ลานบาท
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7
- บริษัทฯ รวมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้ง
กิจการรวมคาไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ รวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 50) เพ�อ
เขารับงานขุด ขน ลำเลียงดินและถานหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและ
ถานหินสำหรับโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลคาโครงการเทากับ 21,906
ลานบาท โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น
รายการที่ 2 ขุดและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 50.0 ลานตัน
รายการที่ 3 ขนดิน (สวนที่ กฟผ. ดำเนินการ) จำนวนประมาณ 40.0 ลาน
ลูกบาศกเมตรแน�น
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7/1
- บริษัทฯ รวมกับ ITD จัดตั้งกิจการรวมคาเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 50) เพ�อเขารับงานขุด ขน ลำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจางเหมา
ขุด-ขนดินสำหรับโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ลานลูกบาศกเมตร
แน�น โดยมีมูลคาโครงการเทากับ 5,273 ลานบาท
โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- บริษัทฯ รับจาง บริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด ในการขุดและขนดินและถานหิน ซึ่งมีมูลคา
โครงการเทากับ 11,742.7 ลานบาท โดยเขาลงนามในสัญญาสัมปทานเม�อวันที่ 23 มกราคม
2557 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น
รายการที่ 2 ขุดและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 82.5 ลานตัน
- ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัทฯ จากผลกำไรของ
ป 2555 ในอัตราปนผลหุนละ 14 บาท สำหรับหุนจำนวน 5,000,000 หุน คิดเปนเงิน
ทั้งหมด 70 ลานบาท
- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ลานบาท เปน 750 ลานบาท โดยบริษัทฯ เรียก
เพิ่มทุนจากผูถือหุนเดิม (Right Offering) จำนวน 250 ลานบาท เพ�อนำมาใช ในโครงการ
หงสา โดยมีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 200 ลานบาท และ
มติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และไดจัดสรรหุนดังกลาวในวันที่ 27
กุมภาพันธ 2558
รายงานประจำป 2559 l
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เหตุการณที่สำคัญ
- บริษัทฯ จดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เม�อวันที่ 3 เมษายน 2558
- บริษัทฯ ลงนามในสัญญางานจางเหมาขุด-ขนดินและถานหิน สำหรับโครงการเหมือง
แมเมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 22,871 ลานบาท
โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแตป 2559 ถึง 2568 และมีรายละเอียดของงานดังนี้
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ลานลูกบาศกเมตรแน�น
รายการที่ 2 ขุดและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 31.0 ลานตัน
- บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 10 ลานบาท คิดเปนจำนวนหุน
1,000,000 หุน มีมูลคาหุนละ 10 บาท
- จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด เน�องจากไมมีการดำเนินกิจการใด
แลว เม�อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด อยูระหวางการชำระ
บัญชีเพ�อเลิกกิจการ
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ลานบาท เปน 1,150 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพ�อ
เสนอขายตอประชาชนจำนวน 380 ลานบาท แบงเปน 380 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท โดยหุนที่เหลืออีก 20 ลานหุน สำรองไวเพ�อรองรับการแปลงสภาพตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เม�อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ไดเปดใหบุคคลทั่วไปจองซื้อหุน (Initial
Public Offering) จำนวน 380,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 33.63 ของจำนวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชำระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
หรือรอยละ 33.04 ของจำนวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชำระแลว ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและ
พนักงาน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจำหน�ายในราคาหุนละ 3.2 บาท
- เม�อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพิ่มหุนสามัญของ SQ
เขาเปนหลักทรัพย ใหม และเขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯเปนวันแรก (First Day
Trade) เม�อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
- บริษทั ทริปเปล เอส อีโค จำกัด มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 60 ลานบาท คิดเปนมูลคา
หุนทั้งหมด 6 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
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หุน SQ เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนวันแรก เม�อ 26 ตุลาคม 2559

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสรางธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิควิปเมนท
(บริษัทฯ)
50%
กิจการรวมคา
ไอทีดี – เอสคิว

50%
กิจการรวมคา
เอสคิว – ไอทีดี

100%
บจ. สหกลพาวเวอร
15%
บจ. ทริปเปล เอส อีโค

บริษัท

สัดสวนการถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.

กิจการรวมคา ไอทีดี – เอสคิว

รอยละ 50

2.

กิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี

รอยละ 50

3.

บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัด

รอยละ 100

4.

บริษัท ทริปเปล เอส อิโค จำกัด

ดำเนินงานภายใตสัญญา กับ กฟผ. สำหรับ
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7
ดำเนินงานภายใตสัญญา กับ กฟผ. สำหรับ
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7/1
(ปจจุบันโครงการที่ 7/1 สิ้นสุดแลว)
ลงทุนในบริษัทอ�นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายกระแสไฟฟา
พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน�าย
กระแสไฟฟา

รอยละ 15 ผาน
บจ. สหกลพาวเวอร

รายงานประจำป 2559 l
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กิจการรวมคา ไอทีดี – เอสคิว
กิ จ การร ว มค า ไอที ด ี – เอสคิ ว จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามสั ญ ญาร ว มค า ลงวั น ที ่ 6 ตุ ล าคม 2551 ระหว า งบริ ษ ั ท
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ในสัดสวนการลงทุน
รอยละ 50:50 เพ�อรับจางขุด – ขนดินและถานหินที่เหมืองแมเมาะใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนจำนวนเงิน
21,906 ลานบาท ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
กิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี
กิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี จัดตั้งขึ้นตามสัญญารวมคาโดยมีผลเม�อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหวาง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ในสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 50:50 เพ�อรับจางเหมาขุด – ขนดินและถานหินที่เหมืองแมเมาะใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เปนจำนวนเงิน 5,273 ลานบาท ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 อยางไรก็ดี
กิจการรวมคาไอทีดี – เอสคิว มีการจางเหมาชวงกิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี ใหไปทำงานพื้นที่โครงการ 7 ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพ�อประโยชนสูงสุดของกิจการรวมคา เน�องจากทรัพยสินที่ใช ในการดำเนินงานของ
กิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี นั้นยังมีศักยภาพในการใชงานตอและโครงการที่ 7/1 และ โครงการ 7 นั้นอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกัน ซึ่งหลังจากทำงานสวนนี้เสร็จแลวจึงจะมีการแบงทรัพยสินสุดทายระหวางผูรวมคาและดำเนินการเลิกกิจการ)
บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัด
บริษทั สหกลพาวเวอร จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เม�อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท มีจำนวน
หุนทั้งหมด 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ�อประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟา
ทั้งนี้ บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัดมีการเพิ่มทุนระหวางป 2558 ทำใหปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท
คิดเปนจำนวนหุน 1,000,000 หุน ที่มูลคาหุนละ 10 บาท
บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จำกัด จัดตั้งขึ้นเม�อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท มี
จำนวนหุนทั้งหมด 4 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และบริษัทมีการเพิ่มทุนในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2559 ทำใหปจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ลานบาท คิดเปนจำนวนหุนทั้งหมด 6 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัท
สหกลพาวเวอร จำกัด ไดจัดตั้งบริษัทรวมกับ กลุมครอบครัวรุงโรจนกิติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอรยี จำกัด โดยถือ
หุนรอยละ 15 รอยละ 70 และรอยละ 15 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จำกัด อยูในระหวางการศึกษา
ความเปนไปได ในการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลม และ/หรือ พลังงานทางเลือกอ�น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมประกอบธุรกิจ

ปจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจใหบริการงานดานการทำ
เหมืองแรอยางครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ใหบริการดำเนินงาน จะเปนการทำ
เหมืองถานหินแบบบอเปด (Open Pit Mining) ซึ่งเปนการเปดหนาดินเปนบอลึกลงไปจนถึงชั้นถานหิน แลวจึงทำการขุด
ถานหินออกมาใชงาน เน�องจากบริษัทฯ เปนผู ใหบริการดานการทำเหมืองแรอยางครบวงจร การใหบริการครอบคลุมงาน
ตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การวางแผนงานเหมืองและขนสง โดยบริษัทฯ ทำการจัดทำแผนงานในเหมืองทั้งหมด เริ่มตั้งแตการเตรียม
พื้นที่แหลงแรที่จะขุด พื้นที่ทิ้งดิน และพื้นที่กอสราง การเลือกเคร�องจักรกลทั้งเคร�องจักรกลหลัก (Main
Equipment) และ เคร�องจักรกลชวยและสนับสนุน รวมถึงการจัดทำแบบแปลนเหมืองทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว แบบกอสรางองคประกอบตางๆ ของเหมือง เชน ถนน สะพาน ผนังกั้นน้ำ คลองผันน้ำ
สำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟนฟูสภาพเหมือง
(2) การปฎิบัติงานเปดหนาเหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปดหนาเหมืองไดหลายระดับดวยความชำนาญในพื้นที่
และมีบุคลากรที่มีประสบการณและความชำนาญในแตละสวน ตั้งแตเหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ สามารถรับ
งานเปดหนาเหมืองแรไดหลายประเภท เชน ถานหิน ทองแดง แบรไรต โปแตช ฯลฯ
(3) การเปนที่ปรึกษางานเหมือง
(4) การบริการใหเชาเคร�องจักรขนาดใหญและงานซอมบำรุงซึ่งเปนการบริการใหเชาเคร�องจักรทั้งแบบที่เปนสัญญา
เชาทางการเงิน และสัญญาเชาดำเนินงาน รวมถึงบริการงานซอมบำรุงเคร�องจักรดวยวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
(5) การรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ที่พักอาศัย เปนตน
กลุมบริษัทสหกล เริ่มใหบริการดานเหมืองตั้งแตป 2526 โดยเปนผูดำเนินธุรกิจไทยรายแรกที่รับผิดชอบ
ดำเนินงานโครงการเปดหนาเหมือง ที่มีมูลคากวาหม�นลานบาท โดยงานแรกของกลุมบริษัทสหกลคือ โครงการเหมือง
แมเมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลคาโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770
ลานบาท งานตอมาของกลุมบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เชนกัน โดยมีมูลคาโครงการ
รวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ลานบาท หลังจากนั้นกลุมบริษัทสหกลไดรับงานที่เกี่ยวของกับงานขุด ขน และลำเลียงดิน
และถานหิน งานติดตั้งระบบสายพานในเหมืองแมเมาะ รวมถึงการรับเหมากอสรางทางหลวงสายสำคัญๆ ทั่วประเทศไทย
ปจจุบัน การดำเนินธุรกิจใหบริการและดำเนินงานเหมืองแรอยางครบวงจรทั้งหมดของกลุมบริษัท สหกล อยูภายใตการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาของบริษัทฯ โดยเปนผูรับจางในการขุดและขนดินและ
ถานหินใน โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึ่งเปนโครงการตอเน�องจากโครงการใน
อดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7 เริ่มตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลคาโครงการ
ทั้งหมดประมาณ 21,906 ลานบาท โครงการ 7/1 เริ่มตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558
มูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ 5,273 ลานบาท และ โครงการ 8 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ลานบาท (อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไดเจรจากับ กฟผ. และขอเริ่มงานในโครงการ 8 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558)
นอกจากโครงการเหมืองแมเมาะที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถานหิน
ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด เม�อวันที่ 23 มกราคม 2557
รายงานประจำป 2559 l
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โดยโครงการดังกลาวมีมูลคาประมาณ 11,743 ลานบาท เริ่มตนโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่
31 ธันวาคม 2569

ขั้นตอนการทำเหมือง

ขั้นตอนในการใหบริการทำเหมืองของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 ชวงระยะเวลาการดำเนินงาน ไดแก
(1) ชวงการเตรียมงาน และ (2) ชวงดำเนินงานโดยใชเคร�องจักรหลัก โดยสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานไดดังนี้
ชวงการเตรียมงาน
(Preparation Work)
การทำเหมืองแบบบอเปด
(Open Pit Mining)

- สำรวจ, วางแผน และรังวัดเบื้องตน
- เตรียมพื้นที่
- ติดตั้งเคร�องจักรและระบบตางๆ
- ทดลองใชเคร�องจักรหลัก
ชวงดำเนินงานโดยใชเคร�องจักรหลัก
(Main Equipment Period)
- เจาะและวางระเบิด
- ขุดและขนดิน
- ลำเลียงผานระบบสายพาน
- โปรยดินดวยเคร�อโปรย (Spreader)

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Preparation Work)

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในชวงการเตรียมงานจะเริ่มจาก (1) งานสำรวจพื้นที่เพ�อรังวัดพื้นที่ทำงานเบื้องตน
และการวางแผนทำเหมือง (2) งานเคล�อนยายเคร�องจักร เคร�องมือและอุปกรณ (3) งานเตรียมพื้นที่ เชน ดำเนินการ
ถางปา ปรับพื้นที่ ทำทางระบายน้ำ ฯลฯ (4) งานกอสราง เชน ถนน สะพานสำหรับสายพานขนดิน (Waste Conveyor
Bridge) สะพานสำหรับรถบรรทุกสิบลอขามทอคอนกรีต (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งานติดตั้งและประกอบ
เคร�องมือ อุปกรณ ระบบไฟฟา 22 กิโลโวลต (KV) ระบบการกำจัดฝุน เชน สถานีสูบน้ำและชุดหัวฉีดน้ำ และระบบโม
สายพานลำเลี ย งดิ น และเคร� อ งโปรย (6) งานทดลองการขุ ด ขนดิ น เพ� อ เตรี ย มความพร อ มสำหรั บ งานในช ว งการใช
เคร�องจักรหลัก
เคร�องจักรกลที่ใช ในชวงการเตรียมงาน ไดแก รถขุดแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเททายสิบลอ รถแทรกเตอร
รถเกรด รถบด รถน้ำ ฯลฯ เคร�องจักรเหลานี้สวนใหญจะนำมาใชเปนการเฉพาะในชวงการเตรียมงานตามที่กำหนด จะมี
บางสวนเทานั้นที่เหลือไวเพ�อจะนำไปใชเปนเคร�องจักรสนับสนุนในรายการอ�นๆ
สำหรับรายละเอียดของงานในชวงเวลาเตรียมงานมีดังนี้
(1) งานสำรวจพื้นที่เพ�อรังวัดพื้นที่ทำงานเบื้องตน จะเริ่มดำเนินการทันทีดวยการตรวจสอบหมุดเขตและแนว
เขต พรอมทัง้ ตรวจสอบระดับดินเดิมรวมกับเจาหนาทีร่ งั วัดของลูกคา ใหแลวเสร็จกอนเริม่ งานขุดและขนดิน
เพ�อนำมาใช ในการออกแบบแผนการทำงานเหมือง
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(2) งานเคล�อนยายเคร�องจักร เคร�องมือและอุปกรณ จะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากที่ ไดรับการยืนยันให
ดำเนินการโดยลูกคา โดยจะนำเคร�องจักรกลที่เคยใชงานมาแลว และผานการดูแลรักษาอยางสม่ำเสมอ
มาตรวจคุณภาพและปรับปรุงสภาพ (Reconditioning) เคร�องจักรหลัก เชน บุงกี๋หมุน (Bucket Wheel)
เคร�องโม (Crusher) ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) เคร�องโปรยดิน (Spreader) รถขุด
(Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสามารถใชงานไดดีกับสภาพงานของเหมืองและใชงานไดตลอดอายุ
โครงการที่ไดรับวาจาง
(3) งานเตรียมพื้นที่ เชน งานถางปา งานระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำงาน งานปรับพื้นที่และไถเกลี่ยบริเวณที่จะ
ทำการขุดขนดินและบริเวณทีท่ ง้ิ ดิน และงานปรับพืน้ ที่ เพ�อเตรียมความพรอมสำหรับงานกอสรางและติดตัง้
ระบบสายพาน
(4) งานกอสราง
- งานกอสรางระบบระบายน้ำ เพ�อควบคุมปริมาณน้ำและบังคับน้ำในบริเวณดังกลาวใหไหลไปตามทิศทาง
ที่กำหนดโดยอาจมีการปรับแตงเพิ่มเติมจากแบบที่กำหนดตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในขณะปฎิบัติงานเพ�อ
ใหการระบายน้ำไดผลเต็มที่ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ตองเสนอใหลูกคา พิจารณาเห็นชอบกอนการดำเนิน
การเสมอ ทั้งนี้งานกอสรางที่เกี่ยวของมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้ำบริเวณบอเหมืองและบริเวณบอรอบเหมือง ประกอบดวย งานกอสรางรองระบายน้ำ
บอพักน้ำ (Sump) Drop Structure ทอระบายน้ำลอดระบบสายพานและลอดถนน และทางลาด
(Ramp)
- ระบบระบายน้ำบนทีท่ ง้ิ ดิน ประกอบดวย งานกอสรางรองระบายน้ำ Drop Structure และทอระบายน้ำ
- งานกอสรางสะพาน สำหรับรถบรรทุกดินของงานเตรียมการจะดำเนินการกอสราง และสำหรับสายพาน
ขนดิน
- งานกอสรางทอคอนกรีต (Box Culvert) ซึ่งบริษัทฯ ตองสรางในตำแหน�งที่ถนนหรือทางวิ่งตัดผานกับ
สายพานงานดินของผูรับจาง โดยจะตองใหสายพานงานดินลอดทางวิ่งของถนน ทั้งนี้ ทอคอนกรีต
(Box Culvert) ดังกลาว จะตองสามารถรับน้ำหนักของรถบรรทุกขนาดไมต่ำกวา 21 ตัน และใหมีความ
กวางของผิวถนนไมนอยกวา 15 เมตร
- งานกอสรางถนนและทางวิ่ง โดยบริษัทฯ ตองดำเนินการกอสรางตาม Typical Cross Section คือให
มีความกวางของผิวถนนประมาณ 4 เทาของความกวางรถบรรทุก และตองมีไหลถนนกวางขางละไม
นอยกวา 0.25 เทาของความกวางตัวรถบรรทุก ในสวนของความลาดเอียงของถนน (Gradation) นั้น
ใหมีความชันไดไมเกินรอยละ 8 และถนนสายหลักนั้นตองปูดวยวัสดุกันล�น เชน หินคลุก ดินลูกรัง หรือ
ดินเชลไหมไฟ เปนตน โดยการสรางถนนและทางวิง่ สามารถแบงออกตามอายุการใชงานได 2 ประเภท
ดังนี้
- แบบถาวร (Permanent Road) คือ ถนนที่ตองใชตลอดอายุสัญญา ไดแก ถนนรอบบอเหมือง
ถนนตามผนังบอเหมือง ถนนตามผนังของที่ทิ้งดิน และถนนจากบอเหมืองไปยังที่ทิ้งดิน การกอสราง
ถนนแบบถาวรตองดำเนินการตามแปลนที่กำหนดโดยเครงครัด
รายงานประจำป 2559 l
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- แบบชั่วคราว (Temporary Road) คือ ถนนที่ทำขึ้นเพ�อใชงานในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 ถึง
3 ป แลวเปลี่ยนแนวถนนใหมเพ�อใหเหมาะกับงานในชวงนั้นๆ การกอสรางถนนแบบชั่วคราวขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยตองดำเนินการกอสรางและบำรุงรักษาถนนเอง
- งานกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวก เชน บานพัก สำนักงาน โรงเก็บวัตถุระเบิด โรงเก็บพัสดุ
โรงซอม เคร�องจักรกล ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอ�นๆ
(5) งานติดตั้งและประกอบเคร�องมือ อุปกรณ และระบบตางๆ มีรายละเอียดดังนี้
- งานติดตั้งเคร�องโมดิน
- งานติดตั้งระบบสายพานลำเลียงดิน
- งานติดตั้งเคร�องโปรยดิน
- งานติดตั้งระบบการกำจัดฝุนในเคร�องโมและระบบสายพานดินแบบเปยก (Wet Collector) ซึ่งเปนวิธี
การใชละอองน้ำเกาะกับละอองฝุนเพ�อใหอนุภาคฝุนมีน้ำหนักมากขึ้น โดยไดรับความเห็นชอบจากลูกคา
กอนดำเนินการติดตั้งและใชระบบสายพานขนดินตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ ตองทำการควบคุมไมใหคา
ความทึบแสงเกินกวาที่เกณฑที่ลูกคากำหนด

การดำเนินงานในชวงการใชเคร�องจักรหลัก (Main Equipment Period)
รายละเอียดการเจาะและใชวัตถุระเบิด
การเจาะและใชวัตถุระเบิดชวยในการเปดหนาดินเพ�อทำลายโครงสรางชั้นดินใหมีสภาพแตกตัวและเปนการชวย
ใหเคร�องจักรกลสามารถทำงานไดงายขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด และยืดอายุใชงานของเคร�องจักรกล
ใหมากขึ้น อยางไรก็ดี การระเบิดดังกลาวจำเปนตองควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากจุดวัดที่กำหนดไว ไมใหเกินคามาตรฐาน
ตามขอตกลงที่ไดทำระหวางบริษัทฯ และลูกคา ซึ่งโดยปกติจะอยูที่ประมาณ 2 ถึง 3 มิลลิเมตรตอวินาที

รายละเอียดการขุดและขนดิน
งานขุดขนดินจะเริม่ ตัง้ แตชว งระยะเวลาการเตรียมงาน ซึง่ ในชวงเวลาดังกลาวจะมีการขุดขนดิน (Overburden)
เพ�อทำแนวสายพานสำหรับขนดินและถนนตามแผน หลังจากนั้นจะเปนชวงใชเคร�องจักรหลักซึ่งสามารถแบงเปน 2 ระบบ
ดังนี้
- ระบบกึ่งตอเน�อง (Semi-continuous Mining System) (“ระบบ A”) จะมีการเจาะและใชวัตถุระเบิด
เพ�อทำใหดินแตกตัวแลวใชรถขุดบุงกี๋เสย (Front Shovel) เพ�อขุดดินและใชรถบรรทุกเททาย (Rear Dump
Truck) เพ�อขนไปยังเคร�องโมดิน เพ�อทำใหดินมีขนาดที่เหมาะสม ดินดังกลาวจะถูกสงตอไปยังที่ทิ้งดินโดย
สายพานลำเลียง และเคร�องโปรยดินเพ�อใหไดรูปแบบตามที่กำหนด
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- ระบบตอเน�อง (Continuous Mining System) (“ระบบ B”) เปนระบบที่ใชรถขุดบุงกี๋หมุน (Bucket
Wheel Excavator) ซึ่งทำงานแบบตอเน�องเพ�อขุดดินลงระบบสายพานซึ่งจะขนดินไปยังที่ทิ้งดินและใช
เคร�องโปรยดินโปรยดินเพ�อใหไดรูปแบบตามที่กำหนด ระบบ B เปนระบบที่สามารถขุดดินไดอยางตอเน�อง
ในปริมาณที่มากกวาระบบ A แตมีขอเสีย คือมีความคลองตัวในการทำงานต่ำและใชเวลาในการซอม
บำรุงมาก
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ทั้งนี้ กอนที่จะดำเนินการขุดและขนดินทั้ง 2 ระบบ บริษัทฯ จำเปนตองศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาอยางละเอียด
และระหวางดำเนินการขุดและขนดิน บริษัทฯ ตองเจาะสำรวจหาขอมูลของชั้นถานเพิ่มเติม เพ�อวางแผนการขุดและขนซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 2 กรณี
(1) กรณีดินไมไดแทรกตัวในชั้นถาน จะใชวิธีการขุดโดยทำการเจาะระเบิดกอนเพ�อยืดอายุการใชงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเคร�องจักร เม�อทำการระเบิดแลวจะทำการปรับพื้นที่หนางานใหอยูในระนาบเดียวกันเพ�อ
ใหเคร�องจักรทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) กรณีดินแทรกตัวในชั้นถาน จะใชเคร�องจักรชวย อาทิ รถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร ในการแยก
ชั้นถานออกจากดิน การเลือกใชวิธีการขุดในกรณีดังกลาวขึ้นอยูกับลักษณะของการวางตัวและความหนา
ของชั้นดินและชั้นถาน
รายละเอียดของการทิ้งดิน
บริษัทฯ จะดำเนินการทิ้งดินระหวางการดำเนินการใหเปนไปตามแบบที่กำหนดไวอยางเครงครัด โดยถาหากมี
การเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ตองเสนอรายละเอียดของการทิ้งดินและตองไดรับอนุมัติจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรกอนจึง
ดำเนินการได การทิ้งดินมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานไถเกลี่ยและปรับแตงที่ทิ้งดิน หลังจากการทิ้งดินโดยเคร�องโปรยดิน บริษัทฯ จะทำการบดอัดกองดิน
โดยใชรถแทรคเตอรตีนตะขาบไถเกลี่ยปรับระดับเพ�อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำในบริเวณที่ทิ้งดิน
สำหรับขอบเขตสุดทายของผนังที่ทิ้งดิน จะใชรถแทรกเตอรและรถแบคโฮ (Backhoe) ปรับแตงและทำการ
ขุดรองระบายน้ำในสวนที่เปนคันดิน เพ�อบังคับน้ำใหไหลตามทิศทางที่กำหนด
(2) การทิง้ ดินในระยะ 5 เมตรสุดทายของ Side Slope จะดำเนินการคัดเลือกดินประเภทหนาดิน (Top Soil)
หรือดินเหนียวสีแดง (Red Bed) หรือดินประเภทอ�นๆ ที่สามารถใชประโยชนเพ�อการอยูอาศัยและ
เกษตรกรรมมาทิ้งดินและจะดำเนินการปรับแตงพื้นที่ใหไดรูปแบบตามที่กำหนด
(3) การทิ้งดินในชั้นสุดทาย ในสวนที่ทิ้งดิน จะพิจารณาความเหมาะสมในการถมดินบริเวณดังกลาว โดย
ดำเนินการตัดตอสายพานเพ�อโปรยดินใหชดิ ชอกเขา หรือดำเนินการดวยวิธอี น� ๆ เพ�อใหสามารถขนดินไปถม
ในชองวางที่เกิดขึ้นใหไดตามแบบและขอกำหนดของลูกคา
(4) การทิ้งดินในบริเวณบอเหมือง (Inside Dump) จะทำการทิ้งดินโดยการขุดขนในพื้นที่ที่กำหนดไวและนำ
ไปถมกลับในบอเหมืองในบริเวณที่ลูกคากำหนดไว
รายละเอียดของการปองกันและกำจัดฝุน
บริษทั ฯ จะดำเนินการปองกันและกำจัดฝุน ซึง่ เกิดจากเคร�องจักรและอุปกรณ ในการเจาะระเบิด ขุดขน ยอยขนาด
และระบบสายพาน ในบริเวณที่บริษัทฯ รับผิดชอบตลอดอายุสัญญา งานปองกันและกำจัดฝุน สามารถแบงตามประเภท
ของงานได 3 ประเภทดังนี้
(1) งานเพิ่มความชื้นหนางาน บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มความชื้นหนางานโดยการฉีดพรมน้ำโดยตรงสูงาน
ดินและงานถานเพ�อควบคุมเร�องฝุนหนางานใหเปนไปตามเปาหมาย
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(2) งานกำจัดฝุนบนทางวิ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการฉีดพรมน้ำลงสูงานดินและงานถานในบริเวณบอเหมืองตลอด
ระยะเวลาทำงาน เพ�อลดฝุนที่ฟุงกระจายในขณะทำงาน
(3) งานกำจัดฝุนในระบบสายพาน บริษัทฯ จะดำเนินการกำจัดฝุนละอองแบบเปยกซึ่งเปนวิธีการใชละอองน้ำ
เกาะกับละอองฝุนเพ�อใหอนุภาคของฝุนมีน้ำหนักมากขึ้นเพ�อใหอนุภาคฝุนตกลงสูพื้นดินใหเร็วที่สุดและมี
ผลกระทบตอคุณสมบัติของดินและถานที่ขุดนอยที่สุด

โครงการปจจุบัน

ปจจุบันบริษัทฯ ดำเนินโครงการใน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก (1) โครงการที่มีกิจการรวมคาเปนคูสัญญากับ
ลูกคา และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เปนคูสัญญาโดยตรง โดยโครงการที่มีกิจการรวมคาเปนคูสัญญากับลูกคา ไดแก
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 ที่ดำเนินการโดยกิจการรวมคา ITD-SQ สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา
โดยตรง ไดแก โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึ่งเขาทำสัญญากับบริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด และ โครงการเหมือง
แมเมาะ โครงการ 8 ซึ่งทำสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2558
โครงการที่ใหกิจการรวมคาเปนคูสัญญากับลูกคา
บริษัทฯ ทำสัญญากับ กฟผ. เพ�อเขาดำเนินงานในโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 (“สัญญาจางเหมาหลัก
โครงการ 7”) ผานการลงทุนในกิจการรวมคา ITD-SQ ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่บริษัทฯ รวมลงทุนกับ ITD โดยโครงการ 7
โดยมีการแบงการดำเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งโครงการ 7 เริ่มดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2551
อยางไรก็ดี เพ�อความชัดเจนในการแบงปริมาณงานระหวางบริษัทฯ และ ITD ในป 2555 บริษัทฯ ไดเขาทำ
สัญญาจางเหมาชวงกับ ITD-SQ เพ�อใหบริษัทฯ เขาดำเนินงานในโครงการ 7 (“สัญญาจางเหมาชวง”) ซึ่งในสัญญา
จางเหมาชวงดังกลาว จะมีการกำหนดปริมาณดินและถานหินจากปริมาณที่เหลือกอนการเขาทำสัญญาจางเหมาชวง ทั้งนี้
บริษัทฯ ตองรับผิดชอบคาจายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามที่ระบุในสัญญา และสำหรับอัตราคาจางตอหน�วยจะกำหนด
โดยแบงตามลักษณะของดิน และประเภทของเคร�องจักรที่ใชขุด-ขน อยางไรก็ดี เน�องจากกิจการรวมคามีคาใชจายในการ
ดำเนินงานสวนกลาง อัตราคาจางที่กำหนดในสัญญาจางเหมาชวงจะต่ำกวาอัตราที่ กฟผ. กำหนดใหกับกิจการรวมคา
นอกจากนี้ เน�องจากพื้นที่ของโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (ซึ่งบริษัทฯ ไดดำเนินการในสวนของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ 7/1 แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559) อยูในบริเวณใกลเคียงกัน และในเดือนสิงหาคม 2555 กฟผ.
มีความประสงคที่จะให โครงการ 7/1 เสร็จเร็วขึ้น จึงมีการรวมงานระหวางโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (“การรวมงาน
ระหวางโครงการ 7 และโครงการ 7/1”) ทำให ITD-SQ และ SQ-ITD ไดปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน และเขาทำสัญญา
ระหวางกิจการรวมคาทั้งสองโดย ITD-SQ รับจางเหมาชวงจาก SQ-ITD ในระหวางเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกันยายน
2558 และ SQ-ITD รับจางเหมาชวงจาก ITD-SQ หลังจากจบโครงการ 7/1 ถึงเดือนมิถุนายน 2559
สำหรับการดำเนินงานของกิจการรวมคา กิจการรวมคาจะลงทุนในสินทรัพย และใหบริษัทฯ และ ITD ใช
เคร�องจักรดังกลาวในการดำเนินงาน โดยเคร�องจักรทีก่ จิ การรวมคาใช ในการดำเนินงาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท
ไดแก (1) เคร�องจักรที่บริษัทฯ ขายเขามาหรือทำสัญญาเชาทางการเงิน (2) เคร�องจักรที่ ITD ขายเขามาหรือทำสัญญาเชา
ทางการเงิน และ (3) เคร�องจักรที่กิจการรวมคาซื้อดวยเงินสวนกลาง ทั้งนี้เม�อจบโครงการแลวเคร�องจักรแตละชนิดจะได
รับการจัดสรรใหกับบริษัทฯ และ ITD ตามแนวทางที่ไดตกลงกันไว
รายงานประจำป 2559 l
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แผนผังโครงสรางสัญญาของโครงการที่ดำเนินการโดยกิจการรวมคา
กฟผ.
สัญญาจางเหมาหลัก โครงการ 7
กิจการรวมคา ITD-SQ
สัญญาจางเหมาชวง

การรวมงานระหวางโครงการ 7
และโครงการ 7/1

สัญญาจางเหมาหลัก โครงการ 7/1
กิจการรวมคา SQ-ITD
สัญญาจางเหมาชวง

บริษัทฯ
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”)
เม�อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญากิจการรวมคากับ ITD ในสัดสวนการรวมลงทุนของ
กิจการรวมคาที่รอยละ 50 เทากัน โดยมีการแบงการดำเนินงานอยางชัดเจน และกอตั้งกิจการรวมคาดังกลาวภายใตช�อ
กิจการรวมคา ITD-SQ เพ�อดำเนินการในฐานะกิจการรวมคาโดยจะรวมมือกันทำงานขุด-ขน ดินและลิกไนต ทีเ่ หมืองแมเมาะ
อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่กิจการรวมคาไดลงนามกับ กฟผ.
สำหรับสินทรัพยที่ใช ในโครงการ 7 บริษัทฯ และ ITD นำเขามาใน ITD-SQ โดยบริษัทฯ นำเคร�องจักรเขามาใน
ลักษณะสัญญาเชาทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเคร�องจักรเขามาใน ITD-SQ
สำหรับงานภายใตสญ
ั ญาวาจางงาน ITD-SQ ตกลงรับจางเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถานลิกไนต
รวมทั้งงานขุดทำระบบระบายน้ำในเหมืองและบนที่ทิ้งดิน และบริเวณที่ใชงานระหวางบอเหมืองและที่ทิ้งดิน งานวางทอ
ระบายน้ำ งานกอสรางทอคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริ่มตนสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ป โดยงานทั้ง 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ลาน ลูกบาศกเมตรแน�น ซึ่งสวนใหญเปนดินเชล คือ
ดินที่ ไมแข็งจนเกินไป และสามารถขุดไดงาย ซึ่งลักษณะดินอาจมีหินแทรกอยูและบางสวนอาจมีหนาดิน (Top Soil)
ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึ่งแทรกอยูระหวางชั้นถาน
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(หน�วย: ลาน ลบ.ม. แน�น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ปริมาณงานทำจริง ปริมาณงานทำจริง
ในแตละป
สะสม
1.57
10.44
46.08
35.40
28.70
22.81
27.00
38.24
35.95
-

1.57
12.01
58.09
93.46
122.19
145.00
172.00
210.24
246.19
-

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทำงาน /1
1.20
12.86
57.55
90.56
122.19
150.00
178.28
220.99
263.71
298.10
335.02
358.14
365.00

รอยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทำงานตอ
ปริมาณงานทำจริง
130.83
93.39
100.94
103.20
100.00
96.64
96.48
95.14
93.36
-

หมายเหตุ 1/ ปริมาณงานที่ทำจริงสะสมที่ต่ำกวาแผนการทำงานสะสม เน�องจากในป 2555 เริ่มมีการรวมงานระหวาง
โครงการ 7 และ โครงการ 7/1 (ดูรายละเอียดภายใตหวั ขอ การรวมงานระหวางโครงการ 7 และโครงการ 7/1)
จากที่กลาวมาขางตน เม�อ 31 ธันวาคม 2559 พบวา ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมที่เสร็จสมบูรณแลว
จำนวน 246.19 ลานลบ.ม. แน�น หรือคิดเปนรอยละ 93.36 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทั้งหมด โดยปริมาณงานขุดขน
ดินสะสมที่เหลือจำนวนทั้งหมด 118.81 ลาน ลบ.ม. แน�นหรือคิดเปนรอยละ 32.55 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทั้งหมด
ITD-SQ มีหนาที่ที่ตองทำงานใหแลวเสร็จโดยสมบูรณภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 50 ลานตัน โดยลักษณะของถานหินลิกไนตที่จะตอง
ทำการขุดคัดแยกและขนจะอยูปะปนกับชั้นดิน โดยจะมีดินแทรกอยูระหวางชั้นถาน ซึ่งถานหินดังกลาวจะถูกขนไปเทที่
เคร�องโมถานที่ กฟผ. จัดเตรียมไว ให หรือถูกเทบริเวณใกลเคียงเคร�องโมถานที่ กฟผ. กำหนดให
เม�อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบวา ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถานลิกไนตสะสมที่เสร็จสมบูรณแลว
จำนวน 36.17ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 72.34 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถานลิกไนตสะสมทั้งหมด โดยปริมาณงาน
คัดแยกและขนถานลิกไนตที่เหลือจำนวนทั้งหมด 13.83ลานตันหรือคิดเปนรอยละ 27.66 ของปริมาณงานคัดแยกและขน
ถานลิกไนตสะสมทั้งหมด ITD-SQ มีหนาที่ที่ตองทำงานใหแลวเสร็จโดยสมบูรณภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
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(3) งานขนดินสวนที่ กฟผ. ดำเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ลาน ลบ.ม.แน�น ซึ่งลักษณะดินที่ตองขน
ประกอบดวยดินที่แทรกอยูในชั้นถาน (Parting) ดินระหวางชั้นถาน (Interburden) และดินใตชั้นถาน Underburden เปน
สวนใหญ โดย ITD-SQ จะเปนผูจัดหาและติดตั้งเคร�องโม และระบบสายพานที่จะใชทำงานนี้ ณ จุดที่ กฟผ. กำหนดให
โดยใชระบบเคร�องโม ระบบสายพาน และ เคร�องโปรยดิน ขนดินดังกลาวออกจากบริเวณบอเหมือง
เม�อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบวา ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมที่เสร็จสมบูรณแลวจำนวน 22.19 ลาน
ลบ.ม. แน�น หรือคิดเปนรอยละ 55.48 ของปริมาณงานขนดินสะสมทั้งหมด โดยปริมาณงานขนดินที่เหลือจำนวนทั้งหมด
17.81 ลาน ลบ.ม. แน�น หรือคิดเปนรอยละ 44.52 ของปริมาณงานขนดินสะสมทั้งหมด ITD-SQ มีหนาที่ที่ตองทำงานให
แลวเสร็จโดยสมบูรณภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละโครงการ
ในชวงตนโครงการ 7 กิจการรวมคา ITD-SQ เปนผูดำเนินงานในโครงการ โดยแบงภาระคาใชจายระหวาง
ผูรวมคาแตละฝายเทาๆกัน อยางไรก็ดี เม�อดำเนินงานในโครงการไดระยะหนึ่ง การดำเนินงานของผูรวมคาทั้งสองมีความ
เหล�อมล้ำกัน จึงมีการทำสัญญาระหวางกิจการรวมคากับผูรวมคา เพ�อใหมีการแบงรายไดตามการทำงานที่เกิดขึ้นจริง โดยที่
แตละบริษัทแบงภาระคาใชจายตามที่ตนได ใชจริง ทำใหบริษัทฯ สามารถบริหารคาใชจาย เชน คาแรง คาวัสดุ คาไฟฟา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(1) ปริมาณงานที่กำหนดในสัญญาจางเหมาชวง
ปริมาณที่ไดกำหนดในสัญญาเบือ้ งตน เปนการกำหนดจากปริมาณงานทีเ่ หลือกอนการเขาทำสัญญา ซึง่ จะอางอิง
จากการแบงพื้นที่การทำงานระหวางบริษัทฯ และ ITD และการประมาณปริมาณถานหินที่อยูในบริเวณนั้นๆ ดวย อยางไรก็ดี
แมมีการกำหนดปริมาณงานเบื้องตนในสัญญาจางเหมาชวงแลว แตปริมาณงานที่บริษัทฯ รับจางเหมาชวงจากกิจการรวมคา
โดยเฉพาะงานรายการที่ 2 ซึ่งเปนงานขุดขนถานหิน และ งานรายการที่ 3 ซึ่งเปนงานขนดินในสวนที่ กฟผ. ขุดใน
โครงการ 7 สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะหนางานจริง ทั้งนี้ การเปลี่ยนปริมาณงานจะไมกระทบมูลคางานไมมากนัก
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคางานเปลี่ยนแปลงจากมูลคาที่ตกลงไว ในสัญญาคิดเปนประมาณรอยละ 2.8 ของ
มูลคาสัญญา ณ วันที่เขาทำสัญญา มูลคางานที่ลดลงสอดคลองกับตนทุนของเคร�องจักรที่ ใชทำงานใหเหมาะสมกับ
พื้นที่หนางาน
(2) อัตราคาจางที่กำหนดในสัญญาจางเหมาชวง
สำหรับสัญญาจางเหมาชวงนั้น จะมีการกำหนดอัตราคาจางเปนอัตราคาจางตอหน�วยปริมาณขุดขนดินโดย
จำแนกตามความแตกตางตามเคร�องจักรที่ใช ประเภทของดิน หรือความยากงายในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบ
คาใชจายในการดำเนินงานขุดขนซึ่งรวมถึง คาใชจายการบำรุงรักษาเคร�องจักรที่บริษัทฯ ใช ในการดำเนินงาน คาใชจายใน
การปฏิบัติงาน เชน คาน้ำมัน คาวัตถุระเบิด คาแรง และคาใชจายอ�นๆ ที่เกี่ยวของ โดยอัตราคาจางของการรับเหมาชวงที่
บริษัทฯ ไดรับ จะต่ำกวาอัตราคาจางจากสัญญาจางเหมาหลักที่กิจการรวมคาไดรับจาก กฟผ. เน�องจากจะมีการกันเอาสวน
ตางไปใชเปนคาดำเนินงานของกิจการรวมคาเอง โดยเปนคาใชจายสวนกลาง
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รายละเอียดของสัญญาจางเหมาชวงระหวางกิจการรวมคากับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
(1) สัญญาจางเหมาชวงระหวาง ITD-SQ กับบริษัทฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เขาทำสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555
จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังตอไปนี้
รายการที่ 1: งานจางขุดและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ลาน ลบ.ม. แน�น ใชทั้งระบบ A และ B (ดูรายละเอียดใน
สวนของการขุดและขนดิน) ซึ่งปริมาณงานในสัญญาเปนการกำหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทั้งหมดของ
ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปริมาณประมาณ 267 ลาน ลบ.ม. แน�น
หลังจากการเขาทำสัญญาจางเหมาชวง บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานรายการที่ 1 ดังตารางดานลาง
(หน�วย: ลาน ลบ.ม. แน�น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณงานทำจริง ปริมาณงานทำจริง
ในแตละป
สะสม
14.9
16.3
15.8
23.0
21.5

14.9
31.2
47.0
70.0
91.5

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทำงาน
14.3
28.8
44.6
65.0
89.2

รอยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทำงานตอ
ปริมาณงานทำจริง
104.2
108.3
105.4
107.7
102.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งานรายการที่ 1 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 42.19 ลาน ลบ.ม. แน�น
โดยคิดเปนมูลคางานคงเหลือทั้งหมด 1,099 ลานบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขตามตารางขางตนเปนวิธีการคำนวณจากปริมาณ
คงเหลือจากสัญญาจางเหมาชวงเทานั้นไมรวมมูลคางานสวนกลาง)
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถานลิกไนตปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ลานตัน (ปริมาณที่ตกลงกันตาม
ลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ลานตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานที่ทำแลวสะสมทั้งหมด 14 ลานตัน และคงเหลือ
ทั้งหมด 2.8 ลานตัน โดยคิดเปนมูลคางานคงเหลือทั้งหมด 92.4 ลานบาท
รายการที่ 3: งานขนดินสวนที่ กฟผ. ดำเนินการ ออกจากบอเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ลาน ลบ.ม. แน�น
(ปริมาณที่ตกลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ลาน ลบ.ม. แน�น) โดยบริษัทฯ ดำเนินงาน
รายการนี้เสร็จสิ้นแลวในป 2558

รายงานประจำป 2559 l

26

การรวมงานระหวางโครงการ 7 และโครงการ 7/1
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 กฟผ. มีหนังสือแจงความประสงคที่จะรวมปริมาณงานของโครงการ 7 และ
โครงการ 7/1 เน�องจาก กฟผ. ตองการให โครงการ 7/1 เสร็จสิ้นกอนเวลาที่กำหนด จึงขอความรวมมือจากกิจการรวมคา
ITD-SQ และ SQ-ITD ในการรวมงาน โดยภายหลังจากการประชุมของคณะกรรมการกิจการรวมคาทั้งสองแลว ไดขอสรุป
สำหรับแนวทางการดำเนินงานเพ�อใหสอดคลองกับความตองการของ กฟผ. โดยการรวมงานดังกลาวสามารถแบงออกเปน
2 ชวงดังนี้
(1) ITD-SQ นำเคร�องจักรที่ใช ในโครงการ 7 มาทำงานในโครงการ 7/1
SQ-ITD จางเหมาชวง ITD-SQ ใหไปทำงานพื้นที่ของโครงการ 7/1 โดยเขาทำสัญญาจางเหมาชวง ซึ่งมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับปริมาณงานขุดและขนดินทั้งหมด 15.8 ลาน
ลบ.ม. แน�น การเขาทำสัญญาดังกลาว ทำให ITD-SQ จำเปนตองสงงานของโครงการ 7 ให กฟผ. ในปริมาณที่
นอยลง เน�องจากตองนำกำลังการผลิตแบงใหการทำงานในพื้นที่โครงการ 7/1 อยางไรก็ดี กฟผ. เขาใจดีถึงเหตุ
ของการสงงานในปริมาณที่ต่ำกวาแผนการทำงาน
(2) SQ-ITD นำเคร�องจักรที่ใช ในโครงการ 7/1 มาทำงานในโครงการ 7 หลังจบโครงการ 7/1 แลว
ITD-SQ จางเหมาชวง SQ-ITD ให ไปทำงานพื้นที่ของโครงการ 7 โดยเขาทำสัญญาจางเหมาชวง ซึ่งมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สำหรับปริมาณงานขุดและขนดินทั้งหมด 15.8 ลาน
ลบ.ม. แน�น
โครงการที่บริษัทฯ เปนคูสัญญาโดยตรง
1. โครงการขุด-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการ งานขุด ขนดิน และถานใหบริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด (“HPC”) เม�อวันที่
22 มิถุนายน 2558
โดย HPC ไดรับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน โดยใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง
ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต โดยจะจำหน�าย
ไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟา ที่ ไดลงนามไปเม�อเดือนเมษายน 2553
และบางสวนใหแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ HPC ถือหุนโดยบริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
(“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise
(“LHSE”) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดสวนรอยละ 40 รอยละ 40 และ
รอยละ 20 ตามลำดับ
ในสวนของบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถาน สำหรับโครงการเหมืองหงสา กับ HPC ใน
วันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจางเหมาขุดและขนดินและถานลิกไนต รวมทั้งงานขุดทำระบบระบายน้ำ งาน
กอสรางทอคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอำนวยความสะดวกอ�นที่จำเปน ฯลฯ มูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ 11,743
ลานบาท และมูลคาการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ลานบาท โดยบริษัทฯ ใชเงินลงทุนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการดังกลาวไดเริ่มตนดำเนินงานเม�อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่
31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ป โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
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(1) งานจางขุดและขนดินปริมาณประมาณ 207 ลาน ลบ.ม. แน�น

(หน�วย: ลาน ลบ.ม. แน�น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณงานทำจริง ปริมาณงานทำจริง
ในแตละป
สะสม
6.06
14.51

6.06
20.57

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทำงาน
5.93
20.45

รอยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทำงานตอ
ปริมาณงานทำจริง
102.20
100.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดดำเนินการขุดขนดินสะสมแลวเสร็จ 20.57ลาน ลบ.ม. แน�น หรือคิดเปน
รอยละ 9.9 ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทั้งหมด
(2) งานขุดคัดแยกและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 82.5 ลานตัน (เริ่มดำเนินงานในเดือนมกราคม 2559)
อยางไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถานลิกไนต ในแตละป จะขึ้นอยูกับความตองการใชถานหินของโรงไฟฟาหงสา
ซึ่งอาจจะไมตรงกับที่ระบุไว ในสัญญาจาง

(หน�วย: ลาน ลบ.ม. แน�น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณงานทำจริง ปริมาณงานทำจริง
ในแตละป
สะสม
2.93

2.93

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทำงาน
2.93

รอยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทำงานตอ
ปริมาณงานทำจริง
100.32

2. โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”)
บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถาน สำหรับโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ.
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ลานบาท และมีมูลคาการลงทุนทั้งหมดประมาณ
7,200 ลานบาท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจางเหมาขุดและขนดินและถานลิกไนต รวมถึงงานทำระบบระบายน้ำในบอเหมืองและ
บนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณที่ใชงานระหวางบอเหมืองและทีท่ ง้ิ ดินงานวางทอระบายน้ำ งานกอสรางทอคอนกรีต โดยสัญญาของ
โครงการ 8 จะเริ่มตนในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ป อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไดเจรจากับ กฟผ. เพ�อขอเริ่มงานกอนเวลาในสัญญา โดยบริษัทฯ ไดเริ่มงานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ งานใน
โครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้
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รายการที่ 1 งานจางขุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ลาน ลบ.ม.แน�น

(หน�วย: ลาน ลบ.ม. แน�น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณงานทำจริง ปริมาณงานทำจริง
ในแตละป
สะสม
1.38
8.21

1.38
9.59

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทำงาน
-*
8.0

รอยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทำงานตอ
ปริมาณงานทำจริง
138.0
119.88

* แผนการทำงานตามสัญญาจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 จึงยังไมมีปริมาณงานตามแผนการทำงานในป 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดดำเนินการขุดขนดินสะสมแลวเสร็จ 9.59 ลาน ลบ.ม. แน�น หรือคิดเปนรอยละ 2.6
ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทั้งหมด
รายการที่ 2 งานจางขุดคัดแยกและขนถานลิกไนตปริมาณประมาณ 31 ลานตัน
งานรายการนี้จะเริ่มดำเนินการในป 2561

การตลาดและการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของบริษัทฯ
ในการกำหนดกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธการแขงขันและ
นโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้
1. ประสบการณ ในการทำงานของผูบริหาร งานใหบริการดานการขุดและขนถานหินนั้น เปนงานที่ตองใชประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในการทำงานเปนอยางมาก ผูบริหารหลายทานของบริษัทฯ มีประสบการณ ในการทำงานดานวิศวกรรม
มีความรู ความสามารถ และความเขาใจงานเปนอยางดี ทำใหการดำเนินงานสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเน�อง
นอกจากนี้ ดวยประสบการณการทำงานอันยาวนานในพื้นที่การทำงานในเหมืองแมเมาะ ทำใหผูบริหารตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทฯ มีความสัมพันธอันใกลชิดกับผูวาจางทำใหการประสานงาน และชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน เพ�อให
งานโดยรวมบรรลุผลสำเร็จเปนไปไดอยางราบร�น
2. ผลงานโครงการเปนทีย่ อมรับ บริษทั ฯ ไดเปนผูร บั เหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้ แตป 2526 และไดรบั ความไววางใจจาก
กฟผ. ในการทำเหมืองถานหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ กำลังทำเหมืองในโครงการ 7 และโครงการ 8 ซึ่งนอกจาก
งานในประเทศแลว บริษัทฯ ยังไดเขาทำสัญญากับโครงการหงสา ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาด 1,878 เมกะวัตต
ถือวาเปนโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาดใหญอีกแหงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. ความพรอมของเคร�องจักรและอุปกรณ เน�องจากงานใหบริการขุดเหมือง เปนงานทีต่ อ งพึง่ พาเคร�องจักรและอุปกรณมาก
ทั้งเคร�องจักรหลัก เชน รถขุดบุงกี๋หมุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เคร�องโม เคร�องโปรยดิน และเคร�องจักรชวย
เชน รถแทรคเตอร รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเคร�องจักรที่หลากหลายและมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิต
เคร�องจักร ทำใหมีความพรอมที่จะเขาไปประมูลและดำเนินงานในเหมืองอ�นๆ ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยี
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ในการทำเหมืองแรทก่ี า วหนา เชน เทคโนโลยีเซนเซอรเลเซอร 3 มิติ (3D Lasor Sensors) ซึง่ เปนซอฟตแวรทต่ี ดิ ตามการ
ทำงานของเคร�องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึง่ เปนเทคโนโลยีซง่ึ ชวยใหการเจาะหลุมเพ�อจุดระเบิดงายขึน้ ทำใหการ
ทำงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ความพรอมของเคร�องจักรและอุปกรณของบริษัทฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซอมบำรุง ทั้งจากบุคลากร
ของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซอมบำรุงที่มีประสบการณมากกวารอยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบง
หนาที่ความรับผิดชอบในกลุมเคร�องจักรที่ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซอมบำรุงบางสวนที่ตองการความเรงดวนและมี
ลักษณะงานเฉพาะใหกับบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพ�อลดตนทุนและไดงานทันตอความตองการ
4. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน บุคลากรนับเปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณและความชำนาญการทัง้ ในดานวิศวกรรมการออกแบบ และการใชและประกอบเคร�องจักร
และในปจจุบัน บริษัทฯ ยังไดวางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับปฏิบัติการและระดับกลางใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญ เพ�อใหไลทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรูและประสบการณทำใหการทำงานเปนไปไดอยางตอเน�องตั้งแตการ
วางแผน ไปถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งหากเคร�องจักรชำรุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเขาไปซอมแซมไดทันทวงที ลด
ความลาชาที่อาจเกิดขึ้นได และทำใหบริษัทฯ ไมสงงานลาชา
นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคลองตัวในการโยกยายไปปฏิบัติงานชั่วคราวและประจำยังโครงการใหมๆ เชน
โครงการเหมืองหงสา ซึง่ ในเบือ้ งตนตองการบุคลากรในตำแหน�งหลัก ไปเปนผูบ กุ เบิกวางรากฐานและสอนงานใหกบั พนักงาน
ที่รับจากทองถิ่น ซึ่งยังขาดความรูและประสบการณ โดยบริษัทฯ สามารถเคล�อนยายบุคลากรจากโครงการเหมืองแมเมาะไป
ยังโครงการหงสาไดอยางราบร�น ไมมีผลตอการทำงานในโครงการเดิมแตอยางใด
นอกจากการสงเสริมดานความรูและความเชี่ยวชาญแลว บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการดูแลความเปนอยูของพนักงาน
โดยเฉพาะในระดับปฏิบตั กิ ารซึง่ ทำใหพนักงานมีกำลังใจในการปฏิบตั งิ านและพรอมจะรวมปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ อยางเต็มใจ
และตอเน�อง โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบสวัสดิการพื้นฐานไดแก การจัดสรรที่ดินเพ�อใชเปนที่พักอาศัยถาวร การจัดระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธเพ�อรับทราบความตองการ
ของพนักงานและตอบสนองอยางสมเหตุสมผล

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
สถานการณถานหินในประเทศ
ความตองการถานหินเพ�อสนับสนุนความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)
หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลใหมเม�อชวงปลายป 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณและจัดทำแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศจึงไดมีการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยชุดใหมเน�องจากแนวโนมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และแผนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) ในป 2558 ซึ่งจะสงผลตอการใชไฟฟา
ของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น จึงมีการจัดทำแผน PDP2015 เพ�อใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาที่จะเกิดขึ้น
กระทรวงพลังงานจึงไดวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ โดยจัดทำเปน 5 แผนหลัก ไดแก (1) แผนพัฒนากำลัง
รายงานประจำป 2559 l

30

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) (2) แผนอนุรักษพลังงาน(Energy Efficiency
Development Plan: EEDP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development
Plan: AEDP) (4) แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ การจัดทำแผน
บูรณาการพลังงานแหงชาติ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) จะให
ความสำคัญในประเด็นดังนี้
• ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Security): ตองตอบสนองปริมาณความตองการไฟฟา เพ�อรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยจะสอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร
และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใชผลิต
ไฟฟาใหมีความเหมาะสม
• ดานเศรษฐกิจ (Economy): ตองคำนึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได
และไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศในระยะยาว การใช ไ ฟฟ า อยางมี
ประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตางๆ เพ�อชะลอการสรางโรงไฟฟาและลดการนำเขาพลังงานจากตางประเทศ
• ดานสิ่งแวดลอม (Ecology): ตองลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยลดกาซคารบอนไดออกไซดตอหน�วยการ
ผลิตไฟฟาจากการปลดปลอยของโรงไฟฟา
แผน PDP2015 ไดเนนการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา ดวยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา การลดการ
พึ่งพากาซธรรมชาติ การเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากถานหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
การเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบสงไฟฟา ระบบจำหน�ายไฟฟา เพ�อรองรับการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจากนโยบายดังกลาวไดกำหนดกรอบประมาณ
การสัดสวนการใชเชื้อเพลิงของแผน PDP2015 ในป 2579 ดังนี้
ณ ป 2557 ประมาณ
รอยละ
7
ซื้อไฟฟาพลังน้ำตางประเทศ
20
ถานหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต)
8
พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ำ)
64
กาซธรรมชาติ
นิวเคลียร
1
ดีเซล/น้ำมันเตา
ประเภทเชื้อเพลิง

ณ ป 2569 ประมาณ ณ ป 2579 ประมาณ
รอยละ
รอยละ
15 – 20
10 – 15
20 – 25
20 – 25
15 - 20
10 – 20
30 – 40
45 – 50
0–5
-

ที่มา: แผน PDP2015
เม�อสิ้นแผน PDP 2015 ในปลายป พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต
โดยประกอบดวยกำลังผลิตไฟฟาในปจจุบนั ณ สิน้ ป 2557 เทากับ 37,612 เมกะวัตต โดยมีกำลังผลิตของโรงไฟฟาใหมรวม
57,459 เมกะวัตต มีการปลดกำลังผลิตโรงไฟฟาเกาที่หมดอายุ ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2579 จำนวน 24,736 เมกะวัตต
โดยกำลังผลิตไฟฟาใหม ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2579 เทากับ 57,459 เมกะวัตต แยกตามประเภทโรงไฟฟา ดังนี้
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โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (รวมที่จะผลิตในประเทศและที่ซื้อจากตางประเทศ)
โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
โรงไฟฟาถานหิน/ลิกไนต
โรงไฟฟานิวเคลียร
โรงไฟฟากังหันแกส
ซื้อไฟฟาตางประเทศ (จากโรงไฟฟาพลังความรอน)
รวม

21,648 เมกะวัตต
2,101 เมกะวัตต
4,119 เมกะวัตต
17,478 เมกะวัตต
7,390 เมกะวัตต
2,000 เมกะวัตต
1,250 เมกะวัตต
1,473 เมกะวัตต
57,459 เมกะวัตต

ที่มา: แผน PDP2015
จากแผน PDP 2015 ขางตนจะเห็นวา ประเทศไทยยังคงมีความตองการถานหิน ในการผลิตไฟฟาเพ�อสนับสนุนความมัน่ คง
ดานพลังงานไฟฟาของประเทศในอนาคต

โครงการขุด ขน ดินและถานหินในเหมืองแมเมาะ

สำหรับเหมืองแมเมาะนั้น ถือวาเปนแหลงผลิตถานหินที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยคาดวายังคงมีปริมาณถานหินที่สามารถขุดไดอีกประมาณ 300 ลานตัน
โดยจะถูกนำไปใช ในโรงไฟฟาแมเมาะ บริษัทฯ ในฐานะผู ใหบริการดานงานเหมืองอยางครบวงจรไดรับการวาจางใหเปด
หนาเหมืองโดยการขุด ขน ดินและถานของเหมืองดังกลาวในโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 7
โครงการ 7/1 และโครงการ 8
โดยในปจจุบัน ทาง กฟผ. มีแผนงานกอสรางโรงไฟฟาทดแทนเคร�องปจจุบันบางสวน เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟา และมีแผนที่จะขยายระยะเวลาการเดินเคร�องโรงไฟฟาแมเมาะออกไปจนถึงประมาณป 2590 ซึ่งบริษัทฯ
มีความตั้งใจที่จะเขารวมประมูลรับเหมาขุดขนดินและถานหินในโครงการอ�นๆ ในอนาคตของเหมืองแมเมาะอีกดวย
สถานการณถานหินในตางประเทศ
นอกจากแหลงถานหินในประเทศไทยแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานในเหมืองตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) อีกดวย ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ ไดทำสัญญากับบริษัท
หงสาเพาเวอร จำกัด เพ�อดำเนินงานในเหมืองหงสา ประเทศลาว (ดูรายละเอียดในหัวขอ โครงการปจจุบัน) จากการศึกษา
เบื้องตน พบวาประเทศในกลุม CLMV และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีปริมาณถานหินสำรองอยู
พอสมควร และยังมีแนวโนมที่จะนำถานหินสำรองดังกลาวมาใชอีกดวย
1. ประเทศเมียนมาร
เมียนมารเปนประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ และมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาอยางมาก โดยเฉพาะพลังน้ำ
ถานหิน และกาซธรรมชาติ โดยมีการสำรวจแหลงพลังงานมากขึ้น นับตั้งแตปลายป 2531 หลังจากที่รัฐบาลของเมียนมาร
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ จากระบบการวางแผนจากสวนกลาง เปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึ้น
โดยดำเนินมาตรการสนับสนุนดานการคาเสรี และเปดโอกาสใหตางประเทศ เขามาลงทุน เพ�อสงเสริมการสงออกเพิ่มขึ้น
รายงานประจำป 2559 l
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ไดมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟาในเมียนมาร
ทั้งในแงการตอบสนองตอความตองการใชพลังงานภายในประเทศและการสงออกไฟฟาไปยังประเทศเพ�อนบาน
ทั้งนี้ Asian Development Bank (หรือ “ADB”) ไดประเมินวาเมียนมารมีปริมาณถานหินสำรองรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 200 ถึง230 ลานตัน ซึ่งสวนใหญเปนถานหินประเภทซับบิทูมินัส และอยูบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ
ในปจจุบัน ในเมียนมาร มีการเหมืองอยู 2 แหงดวยกัน ไดแก เหมืองถานหินคาเลวา (Kalewa) ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 12,900 ตันตอป และเหมืองถานหินนามมา (Namma) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 25,810 ตันตอป
อยางไรก็ดีเหมืองคาเลวา เปนแหลงถานหินที่รัฐบาลของเมียนมารพิจารณาวามีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเพ�อสราง
โรงไฟฟาขนาด 200 เมกะวัตตได ในอนาคต
ที่มา : Siam Intelligence
2. ประเทศเวียดนาม
ถานหินในประเทศเวียดนามสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ตามลําดับของการแปรสภาพจากซากพืชพันธุ
ไมกลายเปนถานหิน ไดแก (1) ถานแอนทราไซต (2) ถานบิทูมินัส (3) ถานลิกไนต และ (4) ถานพีต ซึ่งถานหินแตละชนิด
จะมีลักษณะการใชงานปริมาณสํารอง และพื้นที่ที่พบแตกตางกันออกไป ดังนี้
- ถานแอนทราไซต พบมากบริเวณตะวันออกของบั๊กโบะ (Bac Bo) ซึ่งรวมถึงแองเบาได (Bao Dai) และ
ฮาลอง (Hon Gai) โดยมี แหลงถานหินที่พิสูจนไดของทั้ง 82 เหมือง มากกวา 2 พันลานตัน
- ถานบิทูมินัส พบมากในบริเวณจังหวัดไทเหวียน (Thai Nguyen) นิงหบินห (Nunh Binh) เซิลลา (Son La)
และไลเจา (Lai Chau) โดยมี แหลงถานหินที่พิสูจนไดของทั้ง 37 เหมือง มากกวา 20 ลานตัน
- ถานลิกไนต โดยมีปริมาณสำรองทีพ่ สิ จู นไดมากกวา 100 ลานตัน ยกเวนแหลงทีฮ่ านอย (Ha Noi depression)
ซึ่งจากการเจาะสํารวจปโตรเลียมพบวาแหลงนี้จะมีปริมาณสํารอง ใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีมาก
ถึง 250 ลานตัน
- ถานพีต ปจจุบันมีการใชงานในอุตสาหกรรมและการทําปุย
ในปจจุบัน พลังงานไฟฟาของเวียดนามมาจากน้ำมันรอยละ 50 มาจากพลังงานน้ำรอยละ 20 มาจากถานหิน
รอยละ 18 และสวนที่เหลือมาจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเวียดนามผลิตกาซธรรมชาติสำหรับใชภายในประเทศเทานั้นและนำไป
ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก นอกเหนือไปจากน้ำมันและกาซธรรมชาติแลว เวียดนามยังมีแหลง
พลังงานธรรมชาติอ�น เชน ถานหินแอนทราไซทซึ่งมีปริมาณสำรอง 165 ลานตัน โดยเวียดนามไดเพิ่มกำลังการผลิตจนทำ
ใหสามารถสงออกถานหินได
เวียดนามวางแผนสรางโรงไฟฟาที่ใชเชือ้ เพลิงจากถานหินอีก 8 แหงดวยกำลังผลิตติดตัง้ ประมาณ 2,900 เมกะ
วัตต ซึ่งจะทำใหการผลิตไฟฟาจากถานหินเปนรอยละ 25 ของการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมด โดยรัฐบาลคาดวาปริมาณการ
ใชกระแสไฟฟาของประเทศจะพุงไปถึงระดับ 20,000 เมกะวัตต โดยถานหินยังคงเปนแหลงพลังงานหลักอีกแหลงหนึ่งที่ใช
ผลิตกระแสไฟฟาในเวียดนาม
ที่มา : Siam Intelligence
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3. ประเทศลาว
อางอิงจากรายงานของกรมทรัพยากรและแรธาตุ (Department of Geology and Minerals) ของประเทศลาว
เกีย่ วกับการสํารวจแหลงถานหินโดยนักธรณีวทิ ยาชาวฝรัง่ เศส พบวาในประเทศลาวยังมีแหลงแรอยูม าก เชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เวียงจันทน สาระวัน หงสา และยังคงมีแหลงแรอีกหลายแหลงที่ยังไมไดรับการสํารวจ แผนภาพดานลางแสดงตำแหน�ง
ของแหลงถานหินและเหมืองถานหินในประเทศลาว

ที่มา: The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines
โครงการขุด ขน ดินและถานหินในเหมืองหงสา
เหมืองหงสา เปนแหลงถานหินที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศลาว มีปริมาณถานหินสำรองทั้งหมดประมาณ
577.4 ลานตัน และมีโรงไฟฟาหงสาขนาด 1,878 เมกะวัตต ดำเนินการโดยบริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด (“HPC”) ซึ่งไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาลลาวในการพัฒนา กอสราง และบริหารจัดการโรงไฟฟาหงสาตลอดอายุสัมปทาน 25 ป ซึ่ง HPC ไดมี
การวางแผนการใชถานหินประกอบกับแผนในการจางผูรับเหมาในการขุดขนดินและถานหินสำหรับชวงระยะเวลาสัมปทาน
โดยมีแผนในการวาจางผูร บั เหมาขุดขนดินและถานหินจำนวนทัง้ หมด 10 สัญญา คือ สัญญา A ถึง สัญญา J ซึง่ แบงแตละ
สัญญาตามแตละชวงโครงการ โดย
- สัญญา A และ B เปนสัญญาทีเ่ กีย่ วของกับการเปดหนาดิน โดยสัญญา A จำนวน 31 ลาน ลบ.ม. แน�น ระหวาง
ป 2554 ถึง 2558 และ สัญญา B จำนวน 54 ลาน ลบ.ม. แน�น ระหวางป 2555 ถึง 2560 ในชวงแรกของ
โครงการหงสา
- สัญญา C เปนสัญญาจางขุดขนดินและถานหิน มีจำนวนดิน 383 ลาน ลบ.ม. แน�น ระหวางป 2558 ถึง 2572
มีระยะเวลาสัญญา 15 ป
- สัญญา D เปนสัญญาจางขุดขนดินและถานหินจำนวนดิน 207 ลาน ลบ.ม. แน�น และถานหิน 82.5 ลานตัน
ระหวางป 2558 ถึง 2569 ซึง่ ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดรบั จางเหมาในสัญญานีก้ บั บริษทั หงสาเพาเวอร จำกัด มีระยะ
เวลาตามสัญญา 12 ป
- สัญญา E และ F เปนสัญญาจางงานขุดและขนดินปริมาณประมาณ 88 ลาน ลบ.ม. แน�น
ทั้งนี้ ในอนาคต HPC มีแผนขยายการจัดจาง ขุดและขนดินเพิ่มเติมจากสัญญาที่มีอยูโดยการเปดใหผูสนใจ
เขารวมประมูล ตามความตองการถานหินของโรงไฟฟาที่จะมีถึงป 2584
รายงานประจำป 2559 l

34

อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความไดเปรียบคูแขงสำคัญในไทยของบริษัทฯ ในการประมูลงานโครงการเหมือง
แมเมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เน�องจากมีความพรอมทั้งทางดานบุคลากรและเคร�องจักรใหญ โดยเฉพาะบุคลากร
และเคร�องจักรใหญที่มีอยูที่หนางานอยูแลว

เคร�องจักรที่บริษัทใช ในการประกอบธุรกิจ
เคร�องจักรหลัก
บริษัทฯ ใชเคร�องจักรหลักในการเขาดำเนินงานในพื้นที่หลังจากมีการเตรียมพื้นที่หนางานเรียบรอยแลว โดย
เคร�องจักรหลักจะทำหนาที่ขุดและขนดิน และถานหิน เชน Bucket Wheel Excavator (รถขุดบุงกี๋หมุน) รถขุด (Shovel)
และสายพาน โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหรือเชาซื้อเคร�องจักรดังกลาวจากผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิต
เคร�องจักรในการทำเหมือง อาทิ Hitachi Komatsu
นอกจากนี้ การจัดซื้อเคร�องจักรจากผูผลิตแลว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะพัฒนาและดัดแปลงเคร�องจักร
ดังกลาว เพ�อใหเหมาะสมกับการทำงานในหนางานจริงอีกดวย
เคร�องจักรชวย
บริษัทฯ ใชเคร�องจักรชวยในชวงตนโครงการ โดยเคร�องจักรดังกลาวจะดำเนินงานในการปรับสภาพหนางาน
สำหรับการเขาดำเนินการขุดขนดินและถานหิน โดยใชเคร�องจักรหลักในขั้นตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชเคร�องจักรชวย
ดังกลาวในการขนดินและถานหินเล็กนอยระหวางการดำเนินโครงการอีกดวย ซึ่งเคร�องจักรชวยที่บริษัทฯ ใช ไดแก
รถแทรคเตอร รถเกรด รถบรรทุก รถเครน เปนตน
กำลังการผลิตของเคร�องจักร
กำลังการผลิตและการดำเนินงานของเคร�องจักรของบริษัทฯ นั้น เพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่บริษัทฯ หรือกิจการรวมคา ไดตกลงไวกับ กฟผ. โดยตารางดานลางจะแสดงรายละเอียดของเคร�องจักร
ในแตละโครงการพรอมกับกำลังการผลิต และรอบการซอมแซมของเคร�องจักรแตละประเภท
เคร�องจักร
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โครงการ 7
งานขุด
1) Bucket Wheel Excavator
2) Electric Hydraulic Excavator
งานขน
1) Truck
2) Crusher
3) Conveyor
4) Spreader
โครงการหงสา
งานขุด
l1)บริElectric
ษัท สหกลอิ
ควิปเมนทExcavator
จำกัด (มหาชน)
Hydraulic
งานขน

จำนวน

กำลังการผลิตทั้งหมด
(ลาน ลบ.ม. แน�น/ ป)

รอบการซอมแซม
(ชั่วโมงการทำงาน)

2
5

12.50
15.00

3,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง

14
2
1
1

12.00
12.00
19.00
17.00

250 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง
5,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง

6

18.00

3,000 ชั่วโมง

งานขุด
1) Bucket Wheel Excavator
2) Electric Hydraulic Excavator
งานขน
1) Truck
2) Crusher
3) Conveyorเคร�องจักร
4) Spreader
โครงการ
7
โครงการหงสา
งานขุด
1) Bucket
Excavator
Electric Wheel
Hydraulic
Excavator
2)
Electric Hydraulic Excavator
งานขน
งานขน
1) Truck
1)
2) Truck
Crusher
2)
Crusher8
โครงการ
3)
Conveyor
งานขุ
ด
4)
1) Spreader
Bucket Wheel Excavator
โครงการหงสา
2) Electric Hydraulic Excavator
งานขุ
งานขนด
1) Electric
Truck Hydraulic Excavator
งานขน
2) Crusher
1)
3) Truck
Conveyor
2)
4) Crusher
Spreader
โครงการ 8
งานขุด
1) Bucket Wheel Excavator
2) Electric Hydraulic Excavator
งานขน
1) Truck
2) Crusher
3) Conveyor
4) Spreader

2
5

12.50
15.00

14
2
จำนวน
1
1

12.00
12.00
กำลังการผลิ
19.00ตทั้งหมด
(ลาน ลบ.ม.
17.00แน�น/ ป)

3,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง
รอบการซ
5,000อมแซม
ชั่วโมง
(ชั่วโมงการทำงาน)
3,000 ชั่วโมง

62
5
22
141
2
1
1
12

12.50
18.00
15.00
22.00
12.00
6.00
12.00
19.00
17.00
7.35
37.65

3,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง
1,000
1,000 ชั่วโมง
5,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง

406
4
221
1

18.00
37.65
37.65
22.00
45.00
6.00
45.00

3,000
250 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง
5,000
1,000 ชั่วโมง
3,000

1
12

7.35
37.65

3,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง

40
4
1
1

37.65
37.65
45.00
45.00

250 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง
5,000 ชั่วโมง
3,000 ชั่วโมง

รายงานประจำป 2559 l
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(1) Bucket Wheel Excavator

(3) รถบรรทุก 98 ตัน

(5) Crusher (เคร�องบดดิน)

37 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

(2) Shovel Excavator (รถขุด)

(4) Conveyor (สายพาน)

(6) Spreader (เคร�องโปรยดิน)

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและชีวอนามัย
การดำเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทฯ อาจมีหนาที่ที่จะตองควบคุมมลภาวะในบริเวณโครงการ
เหมืองถานหิน เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายที่กำหนด และขอบังคับตามสัญญาที่บริษัทฯ หรือกิจการรวมคา
ไดเขาทำกับ กฟผ.
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการที่จะลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมในบริเวณโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงาน โดยบริษัทฯ
ดำเนินการและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมถึงไดติดตั้ง
ระบบหัวฉีดน้ำใหแกระบบสายพานลำเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิ่งราดน้ำและสเปรยน้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพ�อลดปริมาณฝุนละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเคร�องจักรและการระเบิด
หนาดิน ไมใหรบกวนผูอยูอาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยไดติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของ กฟผ. เพ�อลดการกอมลพิษใหนอยลงที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เปาหมายของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนา
• ขยายการดำเนินงานไปในประเทศที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV
• บริ ห ารงานด า นการทำเหมื อ งโดยยึ ด หลั ก การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ล (productivity) ของเคร� อ งจั ก ร การซ อ มบำรุ ง
(Maintenance) อยางมีคุณภาพ และการควบคุมตนทุนดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
• บริหารโครงการโดยใชเคร�องมือที่มีประสิทธิภาพไดแก การวิเคราะหและควบคุมตนทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เคร�องจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
• สรางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการส�อสารในองคกรที่มีประสิทธิภาพเพ�อสนับสนุนการบริหารงาน
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยการ 1) สรางความรูความเชี่ยวชาญอยางตอเน�อง 2) สรางทัศนคติและจริยธรรมในการ
ทำงาน 3) สรางสภาพแวดลอมการทำงานที่เหมาะสม
• สรางพันธมิตรและเครือขายการประกอบธุรกิจ ทั้งในสายการผลิต การซอมบำรุง และการบริหารจัดการ
• จัดหาแหลงเงินทุนในการดำเนินงานและบริหารสภาพคลองทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
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ปจจัยความเสี่ยง
จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือผลกระทบที่
อาจจะมีตอผลดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานรวมกับคูสัญญากิจการรวมคา
บริษัทฯ ไดดำเนินการใหบริการขุดและขนดินและถานหินแก กฟผ. ในโครงการเหมืองแมเมาะโครงการ 7 และ
โครงการ 7/1 ผานกิจการรวมคาไอทีดี-เอสคิว และ เอสคิว-ไอทีดี ตามลำดับ ซึ่งเปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ
ITD โดยตามสัญญากิจการรวมคา หากกิจการรวมคาผิดสัญญากับ กฟผ. คูสัญญาจะตองรับผิดอยางลูกหนี้รวม ดังนั้น หาก
บริษัทฯ มีความขัดแยงใดๆ ในระหวางการดำเนินงานรวมกับ ITD หรือคูสัญญากิจการรวมคาไมสามารถปฏิบัติงานในสวน
ของตนไดตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว อันอาจทำใหกิจการรวมคาไอทีดี-เอสคิว และ/หรือ เอสคิว-ไอทีดี ไม
สามารถสงมอบงานใหแก กฟผ. ไดตามที่กำหนด จะสงผลใหเกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 และ 7/1 (แลวแตกรณี) กับ
ทาง กฟผ. ซึ่งบริษัทฯ และ ITD จะตองรวมกันรับผิดตอ กฟผ. จากการผิดสัญญาดังกลาว
อยางไรก็ดี ในกรณีที่กิจการรวมคาผิดสัญญากับ กฟผ. แมวาบริษัทฯ มีหนาที่จะตองรับผิดรวมกับ ITD อยาง
ลูกหนี้รวม แตบริษัทฯ สามารถเรียกรองให ITD ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจาก
การกระทำ หรือละเวนการกระทำโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ ITD และ/หรือตัวแทนของ ITD
ตามที่ระบุไว ในสัญญากิจการรวมคา
นอกจากนี้ ภายใตสัญญากิจการรวมคาทั้งสองฉบับ หากปรากฏวาเกิดความขัดแยงกันระหวางบริษัทฯ และ ITD
ในการดำเนินงานรวมกันจนไมสามารถตัดสินเร�องสำคัญตางๆ ของกิจการรวมคาได รวมถึงในกรณีที่ หากบริษัทฯ และ ITD
ไมสามารถหาขอสรุปเร�องบัญชีสุดทายของกิจการรวมคาซึ่งเปนบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการรวมคาเม�อทำงาน
ตามโครงการเสร็จสมบูรณ ได คูสัญญากิจการรวมคาทั้งสองฝายจะตองเสนอเร�องดังกลาวใหคนกลางซึ่งเปนบุคคลที่คู
สัญญาทั้งสองฝายกำหนดเปนผูชี้ขาดในเร�องนั้นๆ เพ�อใหกิจการรวมคาสามารถดำเนินการไดตอไป
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานในอดีต บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงในการดำเนินงานกิจการรวมคาไอทีดีเอสคิว และ/หรือ เอสคิว-ไอทีดี กับ ITD แตอยางใด
ความเสี่ยงจากการไมไดรับเลือกในการประมูลโครงการใหมในโครงการเหมืองแมเมาะ
ในปจจุบนั บริษทั ฯ ใหบริการขุดขนดินและถานใหกบั กฟผ. ผานกิจการรวมคาระหวางบริษทั ฯ และ ITD ในนาม
กิจการรวมคาไอทีดี-เอสคิว และเอสคิว-ไอทีดี ในโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 ตามลำดับ และ
โครงการ 8 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ เพียงรายเดียว โดยสัญญาใหบริการดังกลาวของโครงการ 7/1 สิ้นสุดแลวในเดือน
กันยายน 2558 และสัญญาของโครงการ 7 จะสิ้นสุดลงในป 2563 สำหรับสัญญาของโครงการ 8 เริ่มในป 2559 (อยางไร
ก็ดี บริษัทฯ ไดเจรจาขอเริ่มดำเนินงานกอนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558) และสิ้นสุดในป 2568 ดังนั้น บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงหากไมสามารถหาโครงการอ�นมาทดแทนได หรือไมสามารถประมูลโครงการในอนาคตของเหมืองแมเมาะได
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อยางไรก็ดี ตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแมเมาะ กฟผ. มีแผนดำเนินโครงการเหมืองแมเมาะจำนวน
ทัง้ หมด 11 โครงการหลัก โดยในปจจุบนั กฟผ. ไดดำเนินการแลวทัง้ หมด 8 โครงการหลัก สำหรับโครงการ 9 โครงการ 10
และโครงการ 11 จะเปดใหผูสนใจเขารวมประมูลโครงการในป 2560 ป 2567 และป 2570 ตามลำดับ ระยะเวลาแตละ
โครงการประมาณ 10 ป บริษัทฯ มีความพรอมในการดำเนินงานที่เหมืองแมเมาะในระยะยาว เน�องจากมีความเชี่ยวชาญใน
การทำเหมืองถานหิน จากประสบการณการทำเหมืองถานหินที่ยาวนานกวา 30 ป มีความชำนาญในพื้นที่ของเหมืองแมเมาะ
และการทำงานกับ กฟผ.อยางดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความพรอมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเคร�องจักรที่ ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญหรือนอยราย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผู ใหบริการและผูดำเนินงานดานการทำเหมืองแร ซึ่งเปนธุรกิจที่มีกลุมลูกคาในประเทศ
จำนวนจำกัด โดยในป 2557 บริษัทฯ ใหบริการดังกลาวแก กฟผ. เพียงรายเดียวผานกิจการรวมคา ไอทีดี – เอสคิว และ
เอสคิว – ไอทีดี ในโครงการ 7 และ 7/1 ของเหมืองแมเมาะตามลำดับ และดำเนินการโดยบริษัทฯ เองในโครงการที่ 8
โดยบริษทั ฯ มีรายไดจากโครงการที่ใหบริการแก กฟผ. ทัง้ โครงการ 7 และโครงการ 8 ในป 2559 จำนวน 2,134.7 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 73.8 ของรายไดรวม
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนลดการพึ่งพิงลูกคารายใหญโดยการเขารวมประมูลงานใหบริการทำเหมืองเปด
ถานหินกับกลุมลูกคารายอ�นทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน
ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ใหกับ บริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด โดยโครงการดังกลาวมีมูลคาประมาณ 11,743 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
ดำเนินการลดการพึ่งพิงลูกคารายใหญเพ�อสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับผูถือหุนตอไป โดยมีแผนการขยายธุรกิจในการ
ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทางเลือกในอนาคต ซึ่งปจจุบัน อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการพลังงานลม
เปนตน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของตนทุนการผลิตที่สำคัญ
สัญญารับจางทั้งหมดของบริษัทฯ จะเปนในลักษณะที่มีการกำหนดราคาตอหน�วยที่แน�นอน หากตนทุนการผลิต
สูงกวาที่ประมาณการไว บริษัทฯ ตองรับความเสี่ยงจากกำไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่งอาจเปนผลจาก (1) สภาพหนางาน
การผลิตไมเปนไปตามทีค่ าดการณไว เชน ชัน้ หินหนากวาทีป่ ระเมินไว ทำใหตอ งใชวตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ (2) ราคาวัตถุดบิ
ที่เพิ่มสูงขื้น เชน น้ำมัน ซึ่งเคร�องจักรบางสวนใชน้ำมันในการดำเนินงาน โดยคิดเปนประมาณรอยละ 15 ของตนทุน
ทางตรงทั้งหมด
ทั้งนี้สัญญาบางฉบับมีขอกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช ในการปรับราคา เพ�อรองรับความผันผวนของราคาตนทุน
การผลิต แตสูตรดังกลาวอาจไมครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ทำใหบริษัทฯ ยังตองรับภาระจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
บางสวน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการควบคุมตนทุนการผลิต โดยจัดทำแผนวิเคราะหและสรุปตนทุนตอหน�วยที่เปน
มาตรฐาน ซึ่งไดตกลงกันระหวางฝายควบคุมงบประมาณ และฝายปฏิบัติการในบริเวณหนางาน และบริหารความเสี่ยงของ
ราคาน้ำมัน โดยการเฝาติดตามราคาน้ำมันรวมถึงสัญญาซื้อขายน้ำมันลวงหนา สวนดานตนทุนซอมบำรุงและตนทุนวัตถุ
ระเบิด บริษัทฯ ไดจัดทำโปรแกรมระบบงบประมาณและบริหารแผนงานซอมบำรุงอยางใกลชิด เพ�อยืดอายุเคร�องจักรทำให
ใชงานไดนานขึ้น และบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของคาซอมบำรุงที่แปรผันตามเงินตราตางประเทศ
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ความเสี่ยงจากปริมาณการดำเนินงานขุดและขนดินและถานหินต่ำกวาเปาหมายการทำงานที่วางไว
กอนการเริม่ ดำเนินการจริง บริษทั ฯจะทำการวางแผนการดำเนินงานเปนรายเดือน และวางเปาหมายเปนปริมาณ
ดินหรือถานหินที่จะสามารถขุดหรือขนได และมีขอตกลงที่ทำรวมกับกิจการรวมคาเกี่ยวกับปริมาณดินและถานหินที่ขุดและ
ขนในแตละเดือนใหกับ กฟผ. อยางไรก็ดี การดำเนินงานอาจไมเปนไปตามแผน จากการประมาณการเปาหมายที่ผิดพลาด
ซึ่งอาจเปนผลจากสภาพเคร�องจักรที่มีอายุการใชงานมาก การควบคุมการผลิต ณ หนางาน หรือปจจัยภายนอกอ�นๆ ที่ไม
สามารถควบคุมได เชน สภาพอากาศ
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินงานใหเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะตองชดใชคาเสียหายจาก
การผิดสัญญา ซึ่งปกติอยูที่อัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานที่คงคางอยู นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำงาน
เสร็จ หรือแกไขงานใหสมบูรณ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความคลาดเคล�อนระหวางปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน
โดยวิเคราะหความสามารถในการผลิตจริงของเคร�องจักรใหสอดคลองกับหนางานจริง และวางแผนการดำเนินงานที่
หนางานอยางรอบคอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดวางแผนตามระบบการดำเนินงานโดยทีมวิศวกรและผูปฏิบัติงานที่มีความ
ชำนาญ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเปนรายวัน ซึ่งสามารถทำใหเห็นถึงปญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและมีการ
แกไขไดทันทวงทีและอยางเปนระบบ
อยางไรก็ดี ในการดำเนินงานในอดีตของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมเคยทำงานลาชากวาแผนอยางมีนัยสำคัญและ
ไมเคยถูกปรับจากการดำเนินงานที่ลาชา
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถานหิน
ราคาถานหินเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินการธุรกิจเหมืองถานหิน ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัทที่ให
บริการขุดขนดินและถานหินในกรณีที่เหมืองถานหินไมได supply ถานหินไปยังโรงไฟฟาบริเวณปากเหมืองในแหลงเดียวกัน
กลาวคือ หากราคาถานหินต่ำอาจสงผลใหผูไดรับสัมปทานในการดำเนินธุรกิจเหมืองหยุดการดำเนินการชั่วคราวจนกวาราคา
ถานหินจะปรับสูงขึ้นจนการดำเนินการดังกลาวคุมคา ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะสงผลใหผู ใหบริการชวงตองหยุดการให
บริการดวย
ดังนั้น หากบริษัทฯ ตองการจะขยายธุรกิจจากผู ใหบริการเปนผูไดรับสัมปทานเหมือง บริษัทฯ จะเผชิญกับความ
เสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ ไมไดเปนผูไดรับสัมปทานเหมืองถานหิน แตบริษัทฯ อยู
ระหวางศึกษาและสำรวจแหลงถานหินทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ�อจะพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองถานหินตอไป
ในอนาคต
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดำเนินการใหบริการแก กฟผ. เปนหลักผานกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ
และ ITD ดังนั้น ความผันผวนของราคาถานหินจะไมสงผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปจจุบัน เน�องจาก กฟผ.
ตองดำเนินการจัดหาถานหินเพ�อผลิตไฟฟาอยางตอเน�อง สำหรับโรงไฟฟาถานหินแมเมาะซึ่งมีกำลังการผลิตปจจุบันอยูที่
ประมาณ 2,400 เมกะวัตต ซึ่งการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานถานหินแมเมาะคิดเปนรอยละ 22.5 ของการผลิตไฟฟา
ทั้งหมดในประเทศไทยในเดือนกันยายนของป 2559 ซึ่งถือเปนสัดสวนในการผลิตไฟฟาที่สำคัญของการผลิตไฟฟาทั้งหมด
ในประเทศไทย
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สัดสวนการใชเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาในระบบของ กฟผ. ป 2559

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝายส�อสารองคการ กฟผ.
ความเสี่ยงจากการจัดหาเคร�องจักรและแรงงานใหเพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ
การใหบริการขุดขนดินและถานหินจำเปนตองอาศัยเคร�องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึง่ ความพรอมและ
ความสมบูรณของเคร�องจักรและแรงงานเปนสวนสำคัญในการใหบริการที่มีคุณภาพและตอเน�อง หากเคร�องจักร และ/หรือ
แรงงานไมเพียงพอตอการใหบริการ รวมถึงอาจไมสามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ขึ้นมาในสายงานไดทัน ทำใหเกิดชองวางระหวางพนักงานระดับหัวหนางานและลูกนอง บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในการ
สงมอบงานตามที่สัญญาจัดจางกำหนดลาชา โดยอาจตองเสียคาปรับในกรณีดังกลาว
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดวางแผนการซอมบำรุงเคร�องจักรและการจัดหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหสอดคลองกับแผนการขุดขนดินและถานหิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกลาวอยาง
สม่ำเสมอใหเหมาะสมกับเหตุการณเฉพาะหนาและการดำเนินงานจริงเพ�อใหบริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุม
ปริมาณการสงมอบใหเปนไปตามที่สัญญาจัดจางกำหนด

รายงานประจำป 2559 l
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ความเสี่ยงจากกรณีถานหินถูกทดแทนดวยพลังงานอ�น
จากสภาวะการผลิตไฟฟาของโลกที่มีแนวโนมในการใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น เชน พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานน้ำ หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ป 2558 ถึงป 2579 (“PDP 2015”) โดยมุงเนนที่จะเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือกมากขึ้น จากรอยละ 8
ในป 2557 ถึงรอยละ 15 ถึง 20 ของสัดสวนการใชเชื้อเพลิงทั้งหมด ในป 2579
ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ฉบับป 2558 ถึงป 2579 ไดระบุแผนในการเพิ่มสัดสวนพลังงาน
จากถานหินลิกไนตเชนกัน โดยเพิ่มจากรอยละ 20 ในป 2557 เปน รอยละ 20 ถึง 25 ของสัดสวนการใชเชื้อเพลิงทั้งหมด
ในป 2579 ซึ่ง ณ ปจจุบัน ประเทศไทยมีการใชพลังงานจากถานหินในสัดสวนที่ต่ำเม�อเปรียบเทียบกับประเทศเพ�อนบาน
เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ที่คาดวาจะมีอัตราการใชพลังงานถานหินในป 2558 รอยละ 42 รอยละ 59 และ
รอยละ 47 ตามลำดับ นอกจากนี้ กำลังการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาถานหินคาดวาจะเพิ่มขึ้น (1) 4,365 เมกะวัตต
ในป 2558 ถึงป 2568 จากโครงการที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว และ (2) 3,000 เมกะวัตต จากโครงการที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในป 2569 ถึงป 2579
ในปจจุบัน ถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟาที่มีตนทุนการผลิตต่ำที่สุดรองลงมาจากพลังงานน้ำที่
นำเขาจากตางประเทศและพลังงานนิวเคลียร (ประมาณ 2.67 บาทตอกิโลวัตต)
ประเภทโรงไฟฟา
พลังงานน้ำ (ตางประเทศ)
นิวเคลียร
ถานหิน
ความรอนรวม
ความรอน
กังหันแกส

ตนทุน/หน�วยไฟฟา (บาทตอกิโลวัตต)
2.41
2.54
2.67
3.09
5.57
10.02

ที่มา : กระทรวงพลังงาน เมษายน 2558
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดติดตามขาวสารเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทนประเภทอ�นที่อาจมีตนทุนการผลิตไฟฟาที่ต่ำกวา
ถานหิน เชน กาซธรรมชาติจากชั้นดินดาน (Shale Gas) แตการนำเชื้อเพลิงดังกลาวมาดำเนินการในเชิงพาณิชยอาจตองมี
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ�อใหตนทุนการผลิตไฟฟามีตนทุนที่ต่ำลงและคุมคาในการลงทุนในเชิงพาณิชยตอไป
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับเหมืองเปดไปสูธุรกิจทางดานพลังงาน เชน
พลังงานทดแทน เปนตน โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
เพ�อลดความพึ่งพิงธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับเหมืองเพียงอยางเดียว
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ตำแหน�ง

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ (หน�วย)

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานในโครงการหงสาซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟาหงสา
เน�องจากการดำเนินงานในโครงการเหมืองหงสา อาจมีลักษณะแตกตางจากเหมืองถานหินในประเทศไทย
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานตางประเทศ ซึ่งอาจขาดประสบการณและมีปจจัยที่ ไมไดคาดการณซึ่งมีผล
กระทบตอแผนงานและงบประมาณ นอกจากนี้ เน�องจากในเง�อนไขสัญญาการทำเหมืองถานหินในโครงการเหมืองหงสา
ระบุใหบริษัทฯ ตองจางแรงงานทองถิ่นอัตรารอยละ 50 ถึง 100 ของแรงงานระดับปฏิบัติการในโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยง
ที่จะไมเปนไปตามแผนเน�องจากจำนวนแรงงานในพื้นที่จำกัด และมีความตองการแรงงานจากโครงการอ�นสูง ทำใหคาจาง
แรงงานอาจสูงตามไปดวย สงผลใหงบประมาณเกินกวาที่ประมาณการไวเบื้องตน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดวางแผนศึกษาหนางานกอนปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งใชเคร�องจักรที่ทันสมัยและบุคลากร
ที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ และไดวางแผนงบประมาณเพ�อทำงานจริงทั้งในระยะสั้น (1 ป) และระยะยาว
(3-4 ป) ในสวนแรงงาน บริษัทฯ ไดขอคำปรึกษากับหน�วยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยและประเทศลาว และบริษัทฯ
ยังรวมกลุมผูประกอบการเพ�อเปนศูนยกลางดูแลจัดการแรงงานในพื้นที่รวมกัน เชน แลกเปลี่ยนขอมูล กฎเกณฑดาน
แรงงานในประเทศลาว เปนตน
เน�องจากเหมืองถานหินในโครงการหงสานั้น มีวัตถุประสงคหลักเพ�อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการดำเนินงานของ
โรงไฟฟาหงสา ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟาหงสาได เน�องจากโครงการหงสา
เพิ่งเริ่มตนประมาณกลางป 2558 จึงอาจมีการดำเนินงานไมราบร�นในชวงตน โดยคาดวาภายหลังจากการปรับปรุงระบบ
เพ�อให โรงไฟฟาสามารถดำเนินงานไดเต็มกำลังการผลิต บริษัทฯ จะสามารถจะดำเนินการขุดขนถานหินไดตามเปาหมาย
ตอไปในอนาคต อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางเพ�อรองรับในกรณีที่การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน โดยบริษัทฯไดเขา
เจรจากับ HPC เพ�อแกไขปญหาและเพ�อไมทำใหบริษัทฯไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญจากการดำเนินงานที่ไมเปนไปตาม
แผนงาน อีกทั้งยังไดมีการเจรจากับ HPC เพ�อปรับแกแผนการขุดขนใหเปนไปตามปริมาณงานที่ทำไดจริง ซึ่งผลจากการ
เจรจาขางตน ทำใหบริษัทฯ สามารถดำเนินงานขุดขนดินไดตามแผนงานใหมเพ�อลดผลกระทบตอบริษัทฯ
ความเสี่ยงเร�องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให “ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รวมถึงเง�อนไขหรือขอกำหนดที่สวนราชการกำหนดหรือกำหนดเพิ่มเติม เชน เง�อนไขหนังสือ
แนบทายอนุญาต เง�อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการปองกันตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร เปนตน” ดังนั้น
ในสัญญาจัดจางการขุดขนดิน และ/หรือ ถานหินผานกิจการรวมคา ไอทีดี – เอสคิว และเอสคิว – ไอทีดี และสัญญาจัดจาง
ที่บริษัทฯ เขาทำโดยตรงกับ กฟผ. สำหรับโครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ตามลำดับ ไดกำหนดใหบริษัทฯ
ตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ กฟผ. กำหนดดวย เชน การฉีดพรมน้ำที่หนางานดินกอนการขุดในชวงแลง
การติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำหนาระบบเคร�องโม เคร�องตักและสายพาน เพ�อรักษาคุณภาพอากาศ ขอกำหนดในการเจาะรู
ระเบิดเพ�อไมใหเกิดการสั่นสะเทือนที่เกินคามาตรฐาน และการจัดทำกองดินใหอยูในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลด
การปนเปอนสูแหลงน้ำ เปนตน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดดำเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนดอยางเครงครัดและมีการตรวจสอบคามาตรฐาน
อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ จะเกี่ยวของกับการเปดหนาดิน ขุดขนดินและถานหินเทานั้น
โดยไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟา เชน กระบวนการเผาไหม กระบวนการกำจัดซากเชื้อเพลิง
เปนตน นอกจากนี้ พื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรใหเปดพื้นที่เปดกวางและหางไกลจากแหลงชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงนอยมากทั้งในเร�องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชุมชนรอบขาง
รายงานประจำป 2559 l
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250 ชั่วโมง
22.00
22
1) Truck
1,000 ชั่วโมง
6.00
1
2) Crusher
โครงการ 8
งานขุด
3,000 ชั่วโมง
7.35
1
1) Bucket Wheel Excavator
3,000 าชังสม่
่วโมงำเสมอ
37.65 เวณรอบเหมืองแมเมาะอย
2) Electric
Hydraulic
นอกจากนี
้ บริษัทExcavator
ฯ ยังเขารวมกับ กฟผ.12ในโครงการเพ�อชุมชนในบริ
เพ�อส�งานขน
อสาร ทำความเขาใจ และสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
250 ชั่วโมง
37.65
40
1) Truck
ความเสี
งในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและทั
1,000 ชั่วโมง
4 กษะเฉพาะทาง 37.65
2) ่ยCrusher
การใหบริการขุดขนดินและถานหินจำเปน1ตองอาศัยบุคลากรที45.00
่มีทักษะเฉพาะทางในการใชเ5,000
คร�องจัชัก่วรโมง
ซึ่งความ
3) Conveyor
พรอมและทั
กษะของบุคลากรเปนสวนสำคัญในการให
เพียงพอต
อการให
ชั่วโมง
45.00อเน�อง หากแรงงานไม3,000
1 บริการที่มีคุณภาพและต
4) Spreader
บริการ รวมถึงอาจไมสามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณขึ้นมาในสายงานไดทัน ทำให
เกิดชองวางระหวางพนักงานระดับหัวหนางานและลูกนอง บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในการสงมอบงานตามที่สัญญาจัดจาง
กำหนดลาชา โดยอาจตองเสียคาปรับในกรณีดังกลาว
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จึงไดวางแผนการจัดหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญใหสอดคลองกับแผนการขุดขนดินและถานหิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกลาวอยางสม่ำเสมอให
เหมาะสมกับเหตุการณเฉพาะหนาและการดำเนินงานจริงเพ�อใหบริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
สงมอบใหเปนไปตามที่สัญญาจัดจางกำหนด นอกจากนี้ ในดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ยังมีการ
นำระบบจัดแผน Career Path หรือการพัฒนาสายอาชีพใหกับบุคลากรของบริษัทฯ โดยปจจุบันเนนเฉพาะสายงานที่มีความ
สำคัญเปนหลัก เพ�อใหเห็นการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานระหวางทำงาน และระบบ Succession Nominee เพ�อวาง
แผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุมงานที่สำคัญ เพ�อเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน�งงานที่สูงขึ้น
หรือรองรับตำแหน�งงานทดแทนตอไป
ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีแหลงรายไดจากภายนอกประเทศจากการขุดและขนดินและถานหินในเหมืองหงสา โดย
บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากภายนอกประเทศมากขึ้น จากโครงการเหมืองหงสา และโครงการอ�นๆ ในอนาคต
เน�องจากรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากการดำเนินงานในตางประเทศบางสวนนั้น อางอิงกับคาเงินบาท สงผลให
รายไดของบริษัทฯ มีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน กลาวคือรายไดสกุลบาทของบริษัทฯ จะลดลงหากคาเงินบาทแข็ง
คาขึ้น และรายไดสกุลบาทจะเพิ่มมากขึ้นหากคาเงินบาทออนคาลง ในขณะที่ตนทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ อยูในรูป
สกุลเงินบาท ทำใหกำไรของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อยางไรก็ดี เพ�อลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท บริษัทฯ จึงไดดำเนินการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวตามวิธี Natural Hedge โดยการจัดการรายไดและคาใชจายใหอยูในรูปเงินสกุลเดียวกัน
อีกทั้ง บริษัทฯ ไดเขาทำการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบนรายไดสวนหนึ่งในอนาคตของบริษัทฯ ดวยธุรกรรม
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ เพ�อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และรองรับกับคาใชจายที่เปนสกุลเงินบาทอีกสวนหนึ่ง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เน�องจากภาระดอกเบี้ยจากเงินกูระยะยาวของบริษัทเพ�อใช ในการลงทุน
และดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อเคร�องจักร เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ โดยอิงกับ Minimum Loan Rate (MLR) ซึ่งจะแปร

45 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

ไปตามดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยทั้งหมดประมาณ 2,874 ลานบาท (รวมเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน)
อยางไรก็ดี บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและ
ในประเทศไทยอยางใกลชิด รวมถึงการศึกษาการใชเคร�องมือทางการเงินเพ�อสรางทางเลือกในการจัดหาแหลงเงินทุน และ
การบริหารโครงสรางหนี้ ใหเหมาะสม เชน Interest rate swap ซึ่งใช ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยใหสอดคลองตอแนวโนมของสถานการณ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ที่ตองใชเงินกูจากธนาคารพาณิชย (Project Finance) ทำใหบริษัทฯ
มีสภาพคลองคอนขางต่ำตลอดมา แตในป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นเปน 1.30 เทา สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนภายในป
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

หน�วย
เทา
เทา

ป 2557
0.41
0.26

งบการเงินรวม
ป 2558
0.64
0.48

ป 2559
1.30
1.01

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมีมาตรการรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคลอง อาทิ (1) การเรงและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ซึง่ คาดวาในป 2559 จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ จากทัง้ โครงการ 8 และโครงการหงสา (2) การทำ
Leasing ของเคร�องจักรที่มีอยูในปจจุบัน (3) การเจรจากับเจาหนี้การคา ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินคาหรือจัดจางทำงานใหม
บริษัทฯ จะจัดเง�อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และ (4) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการจัดหา
เคร�องจักรที่มีมูลคาเงินลงทุนสูง เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีมาตรการบริหารจัดการตนทุนและวางแผนคาใชจาย
และการดำเนินงานดังที่กลาวไวแลวขางตน
ความเสี่ยงจากการผิดเง�อนไขสัญญาเงินกู
เน�องจากในสัญญาเงินกูที่บริษัทฯ ไดตกลงกับธนาคารพาณิชยสำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงาน มีการระบุ
เง�อนไขสัญญาวาดวยการดำรงอัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน อัตราสวนความสามารถ
ในการชำระหนี้ เปนตน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดเง�อนไขในการดำรงอัตราสวนทางการเงินได หากบริษัทฯ มีสัดสวน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกวาทุนหรือกำไรนอยเกินกวาภาระหนี้ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่ผานมา ในป 2557 สำหรับ
โครงการแมเมาะ 7 เน�องจากกิจการรวมคาใชมาตรฐานบัญชี ใหมในการจัดทำงบการเงิน ทำใหเกิดคาใชจายทางบัญชี
มากขึ้นจากการตัดจำหน�ายรายไดคางรับ สงผลใหอัตราสวนทางการเงินในงบการเงินต่ำกวาอัตราสวนที่ธนาคารกำหนดไว
ซึ่งกำหนดใหกิจการรวมคา ITD-SQ ตองดำรงอัตราสวน DSCR ใหอยูในอัตราไมนอยกวา 1.15 เทา ทุกขณะ จึงทำใหมี
การจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวในป 2557 จากเงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมระยะสั้น อยางไรก็ดี ในไตรมาสแรกของ
ป 2558 บริษัทฯ ไดเจรจากับธนาคารพาณิชยถึงเหตุแหงความจำเปนในการละเมิดเง�อนไขสัญญานี้ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน
มาตรฐานการจัดทำงบการเงิน และไดรับจดหมายยกเลิกเง�อนไขการดำรงอัตราสวนทางการเงินจากธนาคาร ดังนั้น บริษัทฯ
จึงไดจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะยาวตามเง�อนไขปกติในสัญญาเงินกูยืม และมีการชำระคืนเงินกูยืมระยะ
ยาวตามแผน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเร�องการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามสัญญาเงินกู บริษัทฯ สามารถเจรจากับ
ธนาคารในเร�องการดำรงอัตราสวนทางการเงินและขอผอนผันได ในกรณีหากมีความจำเปนที่อาจทำใหผิดเง�อนไข และมี
มาตรการที่จะจัดการโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯเหมาะสม
รายงานประจำป 2559 l
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
รายการ

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio)
อัตราสวนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน

หน�วย

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2558

เทา
เทา
เทา
เทา
เทา

6.07
3.72
0.80
12.49
0.93

5.07
3.00
0.86
13.32
0.34

ป 2559

1.67
1.12
3.27
4.86
0.42

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินกูระยะยาวกับธนาคารพาณิชยอีกแหงสำหรับการดำเนินงานในโครงการแมเมาะ 8
และหงสา ซึ่งธนาคารไดกำหนดใหบริษัทฯ ดำรงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว ในอัตรา
ไมต่ำกวา 1.2:1 ดำรงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนคาใชจายดอกเบี้ย ภาษี คาเส�อมราคาและตัดจำหน�าย
(EBITDA) ไว ในอัตราไมเกิน 4:1 และดำรงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนไว ในอัตราสวนไมเกิน 2:1 ซึ่งปจจุบัน
หลังจากที่บริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนอันผลมาจากการจำหน�ายหุนสามัญผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสงผลใดอัตราสวน
ความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นจากป 2558 และป 2559 เทากับ 0.86 เทา และ 3.27 เทา ตามลำดับ
ความเสี่ยงในการพึ่งพิงการสนับสนุนทางการเงินจากกรรมการ
บริษัทฯ มีการกูยืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59.0 ลานบาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 1.57 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ซึ่งไมมีนัยสำคัญที่กระทบกอสถานะทางการเงินของกิจการ อยางไรก็ดี บริษัทฯ
จะชำระคืนเงินกูยืมกรรมการทั้งจำนวนใหแลวเสร็จภายในป 2560
นอกเหนือจากเงินกูยืมกรรมการขางตน บริษัทฯ มีเงินกูยืมบางรายการซึ่งไดรับการค้ำประกันโดยกรรมการ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดเจรจากับสถาบันการเงินเพ�อขอพิจารณาปลดเง�อนไขการค้ำประกันโดยบุคคล โดยในเดือน มกราคม
2560 ทางธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งที่ใหเงินกูยืมแกบริษัทฯ และไดรับการค้ำประกันโดยกรรมการไดมีหนังสือยกเลิกภาระ
ค้ำประกันแกกรรมการที่ไดลงนามค้ำประกันดังกลาว
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การพึ่งพิงการสนับสนุน
ทางการเงินจากกรรมการจะนอยลงอยางมีนัยสำคัญ เน�องจากบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนไดดวย
ตนเองในอนาคต
ความเสี่ยงอ�นๆ
ความเสี่ยงแกผูถือหุนรายยอยจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 25
ในปจจุบัน ผูถือหุนของบริษัทฯ ประกอบดวย กลุมครอบครัวศิริสรรพและกลุมครอบครัวอารีกุล โดยมีสัดสวน
การถือหุนประมาณรอยละ 28และรอยละ 18 ตามลำดับ ดังนั้น ผูถือหุนรายยอยอาจมีความเสี่ยงในการถูกควบคุมคะแนน
เสียงแบบเบ็ดเสร็จในการประชุมผูถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญ ซึ่งจะสงผลกระทบกับมติพิเศษ ที่ตองการคะแนนเสียง
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ไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือรอยละ 75 ของผูที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในกรณีที่ผูถือหุนรายใหญสามารถรวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
อยางไรก็ดี กลุมครอบครัวศิริสรรพและกลุมครอบครัวอารีกุลมีความสัมพันธที่ดีอยางยาวนานและเปน
ผูรวมจัดตั้งบริษัท นอกจากนี้กลุมครอบครัวทั้งสองมีการดำเนินงานอยางมืออาชีพและเพ�อผลประโยชนของผูถือหุน
(Shareholder) และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เปนหลัก
นอกจากนี้ การทำรายการระหวางกันกับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ
จะไดรับการควบคุมดวยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และคณะกรรมการตรวจสอบ กอนเขา
ที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ จะไมสามารถลงคะแนนเสียง
สำหรับมติดังกลาวได หากเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการนั้นๆ
ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานดวยราคาใชสิทธิที่ต่ำกวาการเสนอขายหุนแกประชาชน
เน�องดวย บริษัทฯ ไดมีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เม�อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 จำนวนทั้งหมด 20 ลานหน�วย หรือคิดเปนรอยละ 1.74 ของทุนชำระแลวภายหลังการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้และภายหลังการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีการของซื้อหุนในการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปเต็มจำนวน
และมีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ได 1 หุนตอ 1 หน�วย ที่ราคาใชสิทธิ 1.00 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�อนไข
การปรับสิทธิ) ซึง่ ต่ำกวาราคาหุน ทีเ่ สนอขายตอประชาชน ดังนัน้ ผูล งทุนทัว่ ไปจึงอาจมีความเสีย่ งจากการลดลงของราคาหุน
ภายหลังจากที่หุนซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดรับจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ดังกลาว เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไรก็ดี ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใชสิทธิได ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของ
แตละป และบริษัทฯ ไดวันกำหนดการใชสิทธิครั้งแรก ดังนี้
1. รอยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด จะสามารถใชสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สวนที่เหลือ จะสามารถใชสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ในสวนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2 ลานหน�วย ซึ่งไดมอบหมายใหพนักงานของบริษัทฯ 3 รายเปน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย เน�องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกลาว เพ�อจะจัดสรรให
แกผูที่จะเขามาดำรงตำแหน�งผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีสิทธิไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะ
เวลา 2 ปจากวันที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
และมีสิทธิไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
ไดครบ 2 ลานหน�วย ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะ
ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนที่เหลือทั้งหมด
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บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 18 ลานหน�วยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เม�อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 สงผลให บริษัทฯ มีภาระในการทยอยรับรูคาใชจายจากโครงการ ESOP ซึ่งแสดงรวมในคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกำไร(ขาดทุน)รวมประมาณ 33.9 ลานบาท นับตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่กรรมการ
และพนักงานแตละทานไดรับทราบถึงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะไดรับ จนกระทั่งถึงวันสุดทายที่สามารถใชสิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได ทั้งนี้คาใชจายจากโครงการ ESOP ดังกลาว วัดมูลคาโดยอางอิงกับราคาเสนอขายหุนสามัญของ
บริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกที่ราคาเสนอขายเทากับ 3.20 บาท อยางไรก็ตาม สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
สวนที่เหลืออีก 2 ลานหน�วยซึ่งรอจัดสรรใหกับผูที่จะเขามาดำรงตำแหน�งผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองมี
การรับรูคาใชจายโครงการ ESOP ในอนาคตกรณีที่ไดทำการจัดสรรใบแสดงสิทธิฯดังกลาว โดยคาใชจายจากการจายดวย
หุนเปนเกณฑสวนนี้ จะวัดมูลคาอางอิงกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ในขณะนั้น ซึ่งอาจทำใหบริษัทฯ เกิดภาระ
คาใชจายจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ในมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้น เน�องจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อาจปรับตัวสูงขึ้นตาม
มูลคาหุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ณ วันจัดสรรใหพนักงานดังกลาวในอนาคต
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแลว
ช�อภาษาไทย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
ช�อภาษาอังกฤษ
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ช�อยอ
SQ
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
1,130,000,000 บาท
จำนวนหุน
1,150,000,000 หุน
ราคาพาร
1.00 บาท
(2) หลักทรัพยอ�นๆ
ช�อภาษาไทย
ช�อภาษาอังกฤษ

ช�อยอ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
จำนวนหุนสามัญที่กันไว
อัตราสวนการใชสิทธิ
ราคาที่ใชสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันหมดอายุ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol
Equipment Public Company Limited (the"Company") issued
and offered to Directors and the Employees of the Company
No.1
SQ-WA
20,000,000 หน�วย
20,000,000 หุน
1:1
1.00 บาท
12 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2564

ผูถือหุน
รายช�อผูถือหุนใหญ
รายช�อกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 สามารถสรุปไดดังนี้
ลำดับ
1.

ผูถือหุน
ครอบครัวศิริสรรพและบุคคลที่เกี่ยวของ
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 1
นายสุจินต ศิริสรรพ
นางอภิญญา ศิริสรรพ

จำนวนหุน
323,550,700
228,750,000
23,800,100
29,000,100

สัดสวน
(รอยละ)
28.13
19.89
2.07
2.52
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ลำดับ
1
ลำดับ
1.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผูถือหุน
ครอบครัวศิริสรรพและบุคคลที่เกี่ยวของ
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 1
นายสุจินต ศิริสผูรรพ
ถือหุน
นางอภิญญา ศิริสรรพ
นายศาศวั
ศิรแิสละบุ
รรพคคลที่เกี่ยวของ
ครอบครั
วศิริสตรรพ
นายวิ
วัส ศิพริสีเครรพ
บริ
ษัททเอสวี
จำกัด 1
นายภวัจินตตศิศิริสรรรพ
นายสุ
ิสรรพ
นายกวิตญมญาศิรศิิสรรรพ
นางอภิ
ิสรรพ
นางสาวศจี ศิริสรรพ
ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวของ
นางฆรณี อารีกุล
นายสุชาติ อารีกุล
นางอังสุรัสมิ์ อารีกุล
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
นายวันชัย พันธุวิเชียร
นายภาคย ศรีสัตยากุล
นายนพพันธป เมืองโคตร
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
CHASE NOMINEES LIMITED
นายเหลือพร ปุณณกันต
กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30
นายธนพล หวังธีระประเสริฐ
นางวันทนีย เพชรโลหะกุล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
นายศรัทธา หงษวิศิษฐกุล
นายณรัฐ จิวาลัย
นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ
AIA TH-EQ1-P
AIA TH-EQ2-P
นายธวัช เพชรโลหะกุล
นางสาวทิพรัตน สาครสุขศรีฤกษ
ประชาชนทั่วไป
กรรมการและพนักงานอ�นของบริษัทฯ 2
รวม
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จำนวนหุน
323,550,700
228,750,000
23,800,100
จำนวนหุน
29,000,100
10,000,100
323,550,700
10,000,100
228,750,000
10,000,100
23,800,100
10,000,100
29,000,100
2,000,100
210,000,000
49,000,000
85,000,000
76,000,000
70,000,000
44,792,000
25,000,000
25,000,000
20,500,000
17,814,200
14,500,100
12,954,000
12,700,000
12,160,000
10,032,201
9,290,000
8,980,000
8,000,000
7,000,000
7,000,000
6,615,400
6,300,000
277,811,399
20,000,000
1,150,000,000

สัดสวน
(รอยละ)
28.13
19.89
สัด2.07
สวน
2.52
(รอยละ)
0.87
28.13
0.87
19.89
0.87
2.07
0.87
2.52
0.17
18.26
4.26
7.39
6.61
6.09
3.90
2.17
2.17
1.78
1.55
1.26
1.13
1.10
1.06
0.87
0.81
0.78
0.70
0.61
0.61
0.58
0.55
24.15
1.74
100.00

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ�น (Holding Company) ของครอบครัว
ศิริสรรพ โดยในปจจุบัน ถือหุนในบริษัทฯ อยูเพียงบริษัทเดียว และจะไมไปถือหุนในบริษัทอ�นที่มีลักษณะ
ธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวศิริสรรพ ตามรายละเอียดดังนี้
ผูถือหุน
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
นายภวัต ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ

รอยละ
25.00
25.00
25.00
25.00

จำนวน (หุน)
611,250
611,250
611,250
611,250

2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เม�อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน�วย เพ�อเปนขวัญและกำลังใจ สรางแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะสง
ผลดีตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน�วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หน�วย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได 1 หุน ที่ราคาหุนละ 1.00 บาท เทากับมูลคาที่
ตราไว เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิตามเง�อนไขที่ระบุในขอกำหนดสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเม�อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน
18,000,000 หน�วยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และในสวนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน�วย
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหพนักงานของบริษัทฯ 3 รายเปนผูรับชวงซื้อหลักทรัพย เน�องจากบริษัทฯ มีความ
ประสงคที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกลาว เพ�อจะจัดสรรใหแกผูที่จะเขามาดำรงตำแหน�ง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีสิทธิไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปนับจาก
วันที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ในสวนดังกลาวไดครบ 2,000,000 หน�วย ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนที่เหลือทั้งหมด
นอกจากนี้ แตละรายจะไดรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 18,000,000 หน�วย ใหแกกรรมการและพนักงานเม�อวันที่ 12
ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายช�อ
นายสมบูรณ มณีนาวา
นายนพพันธป เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ

ตำแหน�ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ (หน�วย)
200,000
101,000
236,900
201,900
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นายสมบูรณ มณีนาวา
นายนพพันธป เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
รายช�อ
นายภวัต ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นายชาลี รักษสุธี
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน บางออ
ดร.มงคล เหลาวรพงศ
นายอวยชัย คลายทับทิม
นายวิฑูรย ชินวณิชัย
ผูบริหารและพนักงานอ�นๆ ของ
บริษัทฯ (ผูบริหารที่ไมเขาขายนิยาม
ผูบริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.)
รวม

200,000
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
101,000
รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
236,900
เจาหนาที่บริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
201,900
คณะกรรมการ บริตำแหน�
หารความเสี
ง ่ยง/ ประธาน จำนวนใบสำคัญ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ
แสดงสิทธิฯ (หน�วย)
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
108,800
เจาหนาที่บริหาร Supply Chain
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
122,100
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน
เจาหนาที่บริหารการเงิน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอำนวยการ
113,200
อาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
150,000
กรรมการ
150,000
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
150,000
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
150,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
150,000
ผูอำนวยการโครงการแมเมาะ
160,200
ผูอำนวยการโครงการหงสา
681,100
15,324,800
18,000,000

นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสำรองตางๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว ในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจำเปน และความเหมาะสมอ�นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจำปจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางการไดเปนครั้งคราวเม�อเห็นวาบริษัทฯ
มีกำไรพอที่จะทำเชนนั้นได และใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้นจะอยูภายใตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยแตละบริษัท โดยบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล และเงินสำรองตางๆ ทุกประเภทตามทีก่ ำหนด
ไว ในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทยอยแตละบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับความจำเปน และความเหมาะสมอ�นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัทเห็นสมควร

53 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

รายช�อ
นายสมบูรณ มณีนาวา
นายนพพันธป เมืองโคตร
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน บางออ
ดร.มงคล เหลาวรพงศ
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
นายภวัต ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ
นายชาลี รักษสุธี
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ตำแหน�ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อนสุวรรณ เปนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 5 ไดผานการอบรมหลักสูตร
Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกทานไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program
(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู  ม ี อ ำนาจกระทำการแทนบริ ษ ั ท ฯ คื อ (1) นายศาศวั ต ศิ ร ิ ส รรพ นายนพพั น ธป เมื อ งโคตร
นายวิทวัส ศิริสรรพ นายกวิตม ศิริสรรพ สองในสี่คนนี้ลงลายมือช�อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
(2) นายศาศวัต ศิรสิ รรพ หรือ นายนพพันธป เมืองโคตร หรือ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ หรือ นายกวิตม ศิรสิ รรพ คนใดคนหนึง่
ลงลายมือช�อรวมกับ นายภวัต ศิริสรรพ หรือ นายชาลี รักษสุธี หรือ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ หรือ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทไมจำเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการบริษัทใหมีจำนวนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกำหนด แตตองมีจำนวนอยางนอย 5 คน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แตตอง
ไมนอยกวา 3 คน
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปน “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ ได
วาระการดำรงตำแหน�งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารทำหนาที่ในการสรรหาและเสนอช�อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเพ�อดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัท เพ�อนำเสนอช�อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งตอไป
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการบริษัท แตในกรณีที่เปนการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน�ง
กรรมการที่วางลงเพราะเหตุอ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอช�อโดย
คณะกรรมการบริหาร เขาดำรงตำแหน�งกรรมการได ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเขารับตำแหน�งเปนกรรมการในกรณีดังกลาวใหอยูใน
ตำแหน�งเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหน�งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
โดยกรรมการซึ่งพนจากตำแหน�งอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหน�งได ทั้งนี้ กรรมการที่จะตองออกจากตำแหน�งใน
ปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหน�งนานที่สุด
เปนผูออกจากตำแหน�ง
นอกจากการพนจากตำแหน�งตามวาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตำแหน�งเม�อ
(ก) เสียชีวิต
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะไดรบั ความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตำแหน�ง
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน�ง ใหย�นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท

55 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีรายช�อดังนี้
รายช�อ
1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
2. นางกิ่งเทียน บางออ
3. ดร.มงคล เหลาวรพงศ

ตำแหน�ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ ในการ
สอบทานความน�าเช�อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช มีประวัตกิ ารทำงานในสายงานการเงินและ
การลงทุนมาโดยตลอด และปจจุบันดำรงตำแหน�งผูอำนวยการฝายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียน
แหงหนึ่ง นางกิ่งเทียน บางออ ปจจุบันดำรงตำแหน�งรักษาการกรรมการผูจัดการ ของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง และ
ดร.มงคล เหลาวรพงศ ปจจุบันดำรงตำแหน�งเปนอาจารยพิเศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนอ�นอีก 2 แหง และมี นายอัศวิน มะลิขาว เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไมเปนกรรมการที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความน�าเช�อถือของ
งบการเงินได
การแตงตั้ง และวาระการดำรงตำแหน�ง
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการตรวจสอบ
โดยวาระการดำรงตำแหน�งของกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนตำแหน�งตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบไดอีก
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน�งหรือไมอาจดำรงตำแหน�งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งสงผล
ใหมีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควรจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพ�อใหเกิดความ
ตอเน�องในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายช�อ

ตำแหน�ง

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
กรรมการอิสระ
3. นางกิ่งเทียน บางออ
กรรมการอิสระ
4. ดร.มงคล เหลาวรพงศ
กรรมการ
5. นายนพพันธป เมืองโคตร
กรรมการ
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ
กรรมการ
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ
กรรมการ
8. นายชาลี รักษสุธี
กรรมการ
9. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ
10. นายภวัต ศิริสรรพ
กรรมการ
11. นายกวิตม ศิริสรรพ
กรรมการ
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
1. นายสมบูรณ มณีนาวา

ป 2558
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
5/8
5/8
6/8
5/8
8/8
8/8
8/8
6/8
6/8
5/8
8/8
8/8

3/3
3/3
3/3
-

ป 2559
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
10/10
10/10
9/10
9/10
10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10

7/7
7/7
6/7
-

หมายเหตุ : กรรมการทานที่ 1, 2, 4 และ 10 ไดรับการแตงตั้งใหเขามาดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการครั้งที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลจำนวน 6 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายช�อ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ
นายจตุรพร บุนยสถิตย
นายพงษธรรศ พิริยธนารุจน
นายสุรพล อนสุวรรณ
นางสาววันดี แซเอี้ยว
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ตำแหน�ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจำนวน 9 ทาน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบดวยกรรมการ
ที่มีรายช�อ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายช�อ
นายนพพันธป เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
นายภวัต ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นายอวยชัย คลายทับทิม
นายจตุรพร บุนยสถิตย
นายสรินทร วรรณะลี

ตำแหน�ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อนสุวรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายช�อผูบริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ทาน มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายช�อ
นายศาศวัต ศิริสรรพ
นายวิทวัส ศิริสรรพ
นายภวัต ศิริสรรพ
นายกวิตม ศิริสรรพ
นายอวยชัย คลายทับทิม
นายวิฑูรย ชินวณิชัย
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นายรุจ บัณฑุวงศ

ตำแหน�ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร Supply Chain
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
ผูอำนวยการโครงการแมเมาะ
ผูอำนวยการโครงการหงสา
ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูอำนวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
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เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ไดมีมติแตงตั้งนายสุรพล อนสุวรรณ
เปนเลขานุการบริษัท เพ�อทำหนาที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจ หนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รายงานประจำปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน ในนามของบริษัทฯ
และ/หรือคณะกรรมการ
กรรมการ

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะ

3. ดำเนินการอ�นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดสงสำเนารายงานการมีสวน
ไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
4. ใหคำแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท
ตองการทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงขอกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่มีนัยสำคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และ
ขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของ
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหน�วยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
และขอกำหนดของหน�วยงานดังกลาว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอ�นใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

59 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทเปนผูมอบหมายอำนาจในการอนุมัติใหกรรมการผูไดรับมอบหมาย ไดแก คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่
บริหาร โดยรายการอนุมัติหลักของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
การอนุมัติ
องคกรและการบริหาร
การวาจางที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
งบประมาณลงทุน การใหกู และกูยืม
อนุมัติงบประมาณรายจายลงทุนเพิ่มเติม
ระหวางป/ โอนยายรายการระหวางป
การลงทุน/การกูยืม
บัญชีและการเงิน
การอนุมัติเงินเบิกทดรอง
การปรับปรุง/ตัดจำหน�ายทรัพยสินและ
สินคาคงคลัง
การขายทรัพยสิน
จัดซื้อ จัดหา และจัดจาง
พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
งานประชาสัมพันธ
การอนุมัติคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรม
สันทนาการ และจัดชุมชนสัมพันธ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

> 10 ลานบาท/ครั้ง

< 10 ลานบาท/ครั้ง

< 5 ลานบาท/ครั้ง

> 100 ลานบาท/ป

< 100 ลานบาท/ป

< 50 ลานบาท/ป

> 100 ลานบาท/ป

< 100 ลานบาท/ป

< 50 ลานบาท/ป

> 10 ลานบาท/ป

< 10 ลานบาท/ป

< 1 ลานบาท/ป
< 5 ลานบาท/ป

> 50 ลานบาท/ป

< 50 ลานบาท/ป

< 10 ลานบาท/ป

> 100 ลานบาท/ป

< 100 ลานบาท/ป

< 50 ลานบาท/ป

> 5 ลานบาท/ป

< 5 ลานบาท/ป

< 1 ลานบาท/ป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการอนุมัติงบประมาณประจำปที่เกี่ยวของในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ มีการจายคาผลตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายช�อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสมบูรณ มณีนาวา
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน บางออ
/1
ดร. มงคล เหลาวรพงศ
นายนพพันธป เมืองโคตร /3
นายศาศวัต ศิริสรรพ /3
นายวิทวัส ศิริสรรพ /3
นายชาลี รักษสุธี /3
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ /2
นายภวัต ศิริสรรพ /3
นายกวิตม ศิริสรรพ /3
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย /3

ป 2558
คาตอบแทน
(บาท)
เงินเดือน
360,000
225,000
135,000
135,000
135,000
135,000
-

เบี้ยประชุม
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
-

ป 2559
คาตอบแทน
(บาท)
เงินเดือน
480,000
300,000
180,000
180,000
180,000
180,000
-

เบี้ยประชุม
150,000
150,000
135,000
135,000
150,000
150,000
-

หมายเหตุ: 1/ ดร.มงคล เหลาวรพงศ ไดรบั คาตอบแทนในฐานะทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ในป 2558 เปนจำนวนเงิน 45,000 บาท
กอนไดรบั การแตงตัง้ เปนคณะกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558
2/ นายกิตติรฐั ทวีลาภ ไดรบั คาตอบแทนในฐานะทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ในป 2558 เปนจำนวนเงิน 60,000 บาท
กอนไดรบั การแตงตัง้ เปนคณะกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558
3/ นายนพพันธป เมืองโคตร นายศาศวัต ศิรสิ รรพ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ นายภวัต ศิรสิ รรพ นายกวิตม ศิรสิ รรพ
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ไดมีหนังสือถึงบริษัทฯ เพ�อสละสิทธิการไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมตั้งแตเดือน
เมษายน 2558 ถึงสิ้นป 2559
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(2) คาตอบแทนอ�น
นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีโครงการจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เม�อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน�วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวมีอายุ 5 ป เพ�อเปนขวัญและกำลังใจ สรางแรงจูงใจ
และรักษาบุคลากร อันจะสงผลดีตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน�วยละ 0 บาท และใบ
สำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน�วย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได 1 หุน ที่ราคาหุนละ 1.00 บาท เทากับมูลคาที่ตราไว
เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิตามเง�อนไขที่ระบุในขอกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
(สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขาย และขอกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเม�อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 18,000,000 หน�วยใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และในสวนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน�วย บริษัทฯ ไดมอบหมายใหพนักงานของบริษัทฯ 3 รายเปน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย เน�องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกลาว เพ�อจะจัดสรรให
แกผทู จ่ี ะเขามาดำรงตำแหน�งผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิไดรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา
2 ปนบั จากวันทีห่ นุ ของบริษทั ฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไมสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ในสวนดังกลาวไดครบ 2,000,000 หน�วย ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ แตละรายจะไดรับการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ทั ้ ง หมด โดยรายละเอี ย ดการจั ด สรรใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ให แ ก ก รรมการและพนั ก งาน โปรดพิ จ ารณาในหั ว ข อ
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนแกผูบริหารที่ทำหนาที่เปนกรรมการ (ไมรวมคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไมใชกรรมการ) สำหรับงวดปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้

จำนวน (คน)
คาตอบแทน (ลานบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ลานบาท)
รวมคาตอบแทน (ลานบาท)

ป 2558
7
13.87
0.24
14.11

ป 2559
8
15.65
0.26
15.91
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บุคลากร
จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ แบงตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สายงาน
- ฝายสำนักงานผูบริหาร
- ฝายที่ปรึกษา
- ฝายวิศวกรรม
- ฝายควบคุมตนทุน
- ฝายซอมบำรุง (ไฟฟา-เคร�องกล)
- ฝายปฏิบัติการเหมือง
- ฝายปฏิบัติการสายพาน
- ฝายความปลอดภัยวิชาชีพ
- ฝาย Supply Chain (จัดหาพัสดุ/บริหารคลังพัสดุ)
- ฝายสารสนเทศ
- ฝายบัญชี-การเงิน
- ฝายตรวจสอบภายใน
- ฝายบริหารคาจาง
- ฝายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
- ฝายพัฒนาองคกรและบุคลากร
- ฝายบริหารธุรการ
- ฝายพัฒนาธุรกิจ
รวม

จำนวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2558
15
3
11
3
290
432
141
2
53
6
25
3
2
7
5
52
1,050

31 ธันวาคม 2559
17
2
13
2
296
456
136
4
63
5
24
1
2
6
5
61
3
1,096

คาตอบแทนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
ในป 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และป 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแก
พนักงาน จำนวน 219.97 ลานบาท และ 248.98 ลานบาท ตามลำดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอ�นๆ
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3. นางกิ่งเทียน บางออ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายสมบูรณ มณีนาวา
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช�อ-สกุล

72

53

82

อายุ
(ป)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟากำลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP SEC/58
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Florida, USA
- Certificate in Health Service
Management สมาคมโรงพยาบาล
เอกชนแหงประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive
Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร
- Certificate in Delivery
Information Service, Harvard
Business School, Boston, USA
- หลักสูตร DAP 79/ 2552
- หลักสูตร RCL 1/ 2558
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร DAP 1/ 2550
- หลักสูตร DCP 53/ 2548

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

สัดสวน
การถือหุน
(%)
ไมมี

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการฝายการลงทุน
ผูอำนวยการดานการเงิน –
ฝายลงทุน

2557 - 2558
2557 - 2558
2556 – 2557
2551 – 2555

2548 – ปจจุบัน
2535 –2547

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เงินทุนกรุงเทพ
ธนาทร จำกัด
บริษัท com-link จำกัด
บริษัท com-link จำกัด

บจก. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค
บริษัท อลิอันซ เมดิคอล
เอเชีย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ รักษาการ
กรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนเวอรเจนซซิส
เทมส จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
หน�วยงาน/บริษัท
ตำแหน�ง
ระยะเวลา

รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

65 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

47

68

ช�อ-สกุล

4. ดร.มงคล เหลาวรพงศ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

5. นายนพพันธป เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.
Corporations) New York
University, New York, USA
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร DAP 43/ 2545

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร DAP 50/ 2547
- หลักสูตร ACP 18/ 2550
- หลักสูตร DCP 88/ 2550
- หลักสูตร MIA 3/ 2551
- หลักสูตร SFE 15/ 2555

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

สัดสวน
การถือหุน
(%)
ไมมี

2.17

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
อาจารยพิเศษ สาขาบัญชี
อาจารยพิเศษ สาขาบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
อาจารยประจำ สาขาบัญชี
รองประธานกรรมการ

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2558
2552 – ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2556 – 2558
มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2546 – 2558

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
2544 – ปจจุบัน

2524 – ปจจุบัน

2544 – ปจจุบัน

2548 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2550 – ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

2559-ปจจุบัน

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัส
เตรียล
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท ซี.พี.แอล. กรุป จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เจริญสิน พรอพเพอรตี้
จำกัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท เจริญสิน พรอพเพอรตี้
จำกัด
บริษัท พีเอฟ คอนโทล กรุป
จำกัด
บริษัท อิออน ธนทรัพย (ไทย
แลนด) จำกัด (มหาชน)
บริษัทอมตะ คอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล บิส
ซิเนส ลอวเยอรส จำกัด

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
หน�วยงาน/บริษัท
ตำแหน�ง
ระยะเวลา

รายงานประจำป 2559 l
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- ปริญญาตรี สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex
Operation and Management,
San Diego Golf Academy
- Master of Business
Administration มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
- หลักสูตร DAP 96/ 2555

8. นายภวัต ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Supply Chain/ กรรมการ

48

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP 94/ 2555

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, Ohio University,
Ohio, USA
- หลักสูตร DAP 94/ 2555

53

6. นายศาศวัต ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการ

7. นายวิทวัส ศิริสรรพ
52
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ/
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

อายุ
(ป)

ช�อ-สกุล

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
เปนพี่ชายนาย
วิทวัส นายภวัต
และ นายกวิตม
ศิริสรรพ

เปนนองชายนาย
ศาศวัต ศิริสรรพ

เปนนองชายนาย
ศาศวัต ศิริสรรพ

สัดสวน
การถือหุน
(%)
0.87

0.87

0.87

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Supply Chain
กรรมการ

2554 – 2557
มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2513 – ปจจุบัน

2554 – 2557

กรรมการ
ผูอำนวยการฝายธุรการ
และทรัพยากรมนุษย
ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและ
พัสดุ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
จัดหาและคลังพัสดุ

กรรมการผูจัดการ

2550 – 2553

2546 – ปจจุบัน
2550 - 2553

รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2546 – 2550

2531 – 2546

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2546 – 2557

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลเอนยิเนียร
จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลเอนยิเนียร
จำกัด
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
หน�วยงาน/บริษัท
ตำแหน�ง
ระยะเวลา

67 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

46

58

40

ช�อ-สกุล

9. นายกวิตม ศิริสรรพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
การเงิน/ กรรมการ

10. นายชาลี รักษสุธี
กรรมการ

11. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย
- หลักสูตร DAP 122/ 2558

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
การธนาคาร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, San Diego State
University
- หลักสูตร DAP 114/ 2558
- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการคา
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร DAP 114/ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
เปนนองชายนาย
ศาศวัต ศิริสรรพ

ไมมี

ไมมี

สัดสวน
การถือหุน
(%)
0.87

ไมมี

ไมมี

ผูจัดการฝายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

2553 – 2558
มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2553 – 2558
2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน

2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน

ผูอำนวยการสวนกลยุทธและ
พัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน
กรรมการ

2553 – 2555

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
การเงิน
ประธานเจาหนาที่บริษัท

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2555 - 2558

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเอส. แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮอเบิรค คอนซัล
แทนท จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย
จำกัด
บริษัท สเปเชียลลิส เอนยิ
เนียริ่ง แอนด เซอรวิสเซส
จำกัด
บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต
จำกัด
บริษัท จูน(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
หน�วยงาน/บริษัท
ตำแหน�ง
ระยะเวลา

รายงานประจำป 2559 l

68

63

13. นายอวยชัย คลายทับทิม
ผูอำนวยการโครงการ
แมเมาะ

14. นายวิฑูรย ชินวณิชัย
ผูอำนวยการโครงการหงสา

54

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

55

12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี
และการเงิน/ กรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร DAP 99/ 2555
- ปวส. สาขา Tool and Die Making
วิทยาลัยชางกลพระนครเหนือ
(ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุน 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุน 24
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร DAP 96/ 2555
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

อายุ
(ป)

ช�อ-สกุล

ไมมี

0.48

สัดสวน
การถือหุน
(%)
0.13

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ผูอำนวยการโครงการ
วิศวกรโครงการ
2554 – 2555

ผูอำนวยการโครงการหงสา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน)

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
หัวหนาแผนกชางกลฯ

ผูอำนวยการโครงการเหมือง
แมเมาะ
วิศวกรควบคุมโครงการขุด –
ขนดิน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด
บริษัท สหกลเอนยิเนียร
จำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด

ผูอำนวยการโครงการแมเมาะ

ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี
และการเงิน กรรมการบริษัท
ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี
และการเงิน

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2555 – 2558

2521 – 2527

2527 – 2545

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2546 – 2558

มีนาคม 2558 –
ปจจุบัน
2544 – 2558

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
หน�วยงาน/บริษัท
ตำแหน�ง
ระยะเวลา

69 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

52

47

16. นายสุรพล อนสุวรรณ
เลขานุการบริษัท

อายุ
(ป)

15. นายรุจ บัณฑุวงศ
ผูอำนวยการอาวุโสฝาย
พัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษา
อาวุโสทางวิชาการ

ช�อ-สกุล

ไมมี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคร�องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคร�องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคร�องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเงินและบริหารปฏิบัติการ,
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร นิดา
- 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
ไมมี

สัดสวน
การถือหุน
(%)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝกอบรม

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ผูอำนวยการฝายงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน
ผูชวยผูจัดการการเงิน
ผูจัดการฝายการเงินและ
วางแผน
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน

2553– ปจจุบัน
2552 – 2553
2546 – 2552
2543 – 2546

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร)

ผูอำนวยการอาวุโสฝาย
พัฒนาธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน

2554-ตุลาคม
2559

พฤศจิกายน 2559 ปจจุบัน

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง
ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต
(1992) จำกัด
บริษัท เอสที แกรนด จำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จำกัด
(มหาชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ระยะเวลา
ตำแหน�ง
หน�วยงาน/บริษัท

รายงานประจำป 2559 l

หมายเหตุ :

=
=
=
=

ED,M

D,ED,M

ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

C,ID

D,ID,AC

D,ID,AC

C,ED,M

ED,M

D,ED,M

RC = กรรมการบริหารความเสียง
ED = กรรมการบริหาร
M = ผูบริหาร

D,ID,AC

D,ED,M

ED,M

D,ED,M,RC

นายวิทวัส
ศิริสรรพ

C,ED,M

D,ED,M

นายภวัต
ศิริสรรพ

D,ED,M

ED,M

D,ED,M,RC

นายกวิตม
ศิริสรรพ

กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

นายสมบูรณ นายนพพันธป นายศิริชัย นางกิ่งเทียน ดร.มงคล นายศาศวัต
มณีนาวา เมืองโคตร โตวิริยะเวช บางออ เหลาวรพงศ ศิริสรรพ

C
D
ID
AC

บริษัท เอส.วี.พี.เค. จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท สหกลพาวเวอร
จำกัด

บริษัทยอย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท
จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ

บริษัท

ขอมูลการดำรงตำแหน�งของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
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D

นายชาลี
รักษสุธี

D

D,ED,M

ED,M

M

นายกิตติรัฐ นางวันเพ็ญ นายอวยชัย นายวิฑูรย
ทวีลาภ โฆษิตเรืองชัย คลายทับทิม ชินวณิชัย

M

ดร.รุจ
บัณฑุวงศ

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในการดำเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ไดปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด เพ�อเปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ�อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน และยังทำใหเกิดความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทำใหเกิดความเช�อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคล
ภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวม
ตัดสินใจในเร�องสำคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอ
บังคับของบริษัทฯ เปนตน
บริษัทฯ มีพันธกิจในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือระยะเวลาอ�นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศกำหนด โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมที่เพียงพอเพ�อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุม นอกจากนี้
บริษัทฯ จะนำขอมูลดังกลาวเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุนดวย
(2) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอ�นใดเขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่
บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
(3) ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะใชสถานที่ซึ่งสะดวกแกการเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่
จัดการประชุมผูถือหุนไว ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอยางเพียงพอ ทั้งนี้ เพ�อใหเปนไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนของบริษัท
(4) กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถาม
ไดลวงหนากอนวันประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ
(5) ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางอิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ และ
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จะมีกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพ�อตอบคำถามในที่ประชุม
(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ�อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการนับ
ผลการลงคะแนน
(7) บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคลากรที่เปนอิสระทำหนาที่ชวยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
(8) ภายหลังการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกขอมูลอยางถูกตองและ
ครบถวนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สำคัญไว
ในรายงานการประชุม เพ�อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนใน
แตละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ�อใหผูถือหุนไดพิจารณา
(9) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผล โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลดวยวิธีการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพ�อใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลตรงเวลา และปองกันปญหาเร�องเช็คชำรุด
สูญหาย หรือสงถึงผูถือหุนลาชา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)
บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน
รายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหารหรือผูถือหุนที่มิไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยหรือตางดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะแจงกำหนดการประชุมผูถือหุน รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวของตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเผยแพรกำหนดการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและ
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ เชนกัน
(2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอช�อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมไดกอน
วันประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเกี่ยวกับวิธีการที่ใหผูถือหุน
รายยอยจะเสนอช�อบุคคลเพ�อเขาดำรงตำแหน�งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑเพ�อพิจารณาวาบริษัทฯ จะเพิ่ม
วาระการประชุมที่ผูถือหุนรายยอยเสนอหรือไม
(3) ในการดำเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทฯ จะให โอกาสแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดย
กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกราย
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว รวมทั้งจะมิใหผูบริหาร
เพิ่มวาระการประชุมที่ ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่ง
ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งเปนรายคน
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(5) บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใดๆ อยางนอยกอนการพิจารณา
ในวาระที่เกี่ยวของในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกสวนไดเสียดังกลาวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งหามมิใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไมสามารถให
ความเห็นไดอยางอิสระในวาระที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประชุมในวาระนั้นๆ
(6) บริษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนำขอมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช โดยหามบุคคล
หรือหน�วยงานที่ทราบขอมูลภายในนำขอมูลดังกลาวไปเปดเผยตอหน�วยงานหรือบุคคลอ�นที่ ไมเกี่ยวของ
ในกรณีที่บุคคลใดเปดเผยขอมูลดังกลาวหรือนำขอมูลนั้นไปใชไมวาเพ�อประโยชนของตนเองหรือผูอ�น หรือ
กระทำรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ถือเปนความผิดอยางรายแรงและจะถูกลงโทษทาง
วินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกำหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพยตามกฎหมายมีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัทเปนประจำและเปดเผยใน
รายงานประจำปของบริษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
และพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม สี ว นไดเสียภายนอก เชน คูค า ลูกคา เปนตน โดยบริษทั ฯ ตระหนักดีวา การสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชน ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของเพ�อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี นอกจากนี้
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน :

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุงมั่นที่จะสรางผลการดำเนินงานที่ดี
และการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการ
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสและเช�อถือไดตอผูถือหุน

พนักงาน :

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงานอยาง
สม่ำเสมอ เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยให โอกาสอยางทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
และพยายามสรางแรงจูงใจใหพนักงานทีม่ คี วามรูค วามสามารถสูงใหคงอยูก บั บริษทั ฯ เพ�อพัฒนาองคกร
ตอไป อีกทั้งยังไดกำหนดแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน การหามใชขอมูลภายในอยางเครงครัด
เปนตน

คูคา :

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน และคัดเลือก
คูคาดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑ ในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังไดจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย และจัดใหมีระบบติดตามเพ�อให
มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามเง�อนไขของสัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินคาจากคูคาตามเง�อนไขทางการคา ตลอดจน
ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางเครงครัด
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ลูกคา :

บริษัทฯ รับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและครอบคลุมใหมากทีส่ ดุ เพ�อมุง เนนการสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการหลังการขาย ตลอดจนใหขอมูลที่
ถูกตองเกีย่ วกับสินคาและบริการของบริษทั ฯรวมทัง้ ยังจัดใหมชี อ งทางใหลกู คาของบริษทั ฯ สามารถแจง
ปญหาหรือการใหบริการที่ไมเหมาะสมเพ�อที่บริษัทฯ จะไดปองกัน และแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาและ
บริการของ บริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว

เจาหนี้ :

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง�อนไขตางๆ ตามสัญญาที่มีตอเจาหนี้เปนสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินตน
ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันตางๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ

คูแขง :

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม

สังคมและสวนรวม: บริษทั ฯ ใสใจและใหความสำคัญตอความปลอดภัยตอสังคม สิง่ แวดลอมและคุณภาพชีวติ ของผูค นทีม่ ี
สวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมและสังคม รวมทัง้ จัดใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เปน
การสรางและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมและสังคม
นอกจากนี้ ผูม สี ว นไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย
ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผาน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและเบาะแสที่แจงมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไวเปน
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (หากมี)
และจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
(1) คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ โปรงใส และ
ทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอ�นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดย
บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) บริษัทฯ ไดแตงตั้งนาย พงศไท ตันติสุนทรเปนเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพ�อ
ทำหนาทีต่ ดิ ตอส�อสารกับนักลงทุนหรือผูถ อื หุน โดยบริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารประชุมเพ�อวิเคราะหผลการดำเนิน
งานเปนประจำ รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ ใหแก
ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความน�าเช�อถือ และหน�วยงานรัฐที่เกี่ยวของรับทราบผาน
ชองทางตาง ๆ กลาวคือ การรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในการ
เปดเผยขอมูลอยางสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ�อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจำผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ โดยขอมูลที่อยูบนเว็บไซตของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งขอมูล
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ดังกลาวรวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจำป โครงสรางบริษัทและ
ผูบริหาร ตลอดจนโครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของ
บริษัทฯ กฎบัตรตางๆ เปนตน
(3) บริษัทฯ ใหความสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ และจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป
(4) บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดยอยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเขาประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจาก
การทำหนาที่ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน�องในรายงานประจำป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจำปของบริษัทฯ รวมถึงการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทน ลักษณะและราย
ละเอียดของคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทยอย (หากมี) ดวย
(5) บริษัทฯจะเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ�นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ
(6) บริษัทฯ จะจัดใหมีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิง่ แวดลอมที่ได ใหความเห็นชอบไว โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวรวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล
โดยรายงานผานชองทางตาง ๆ เชน รายงานประจำป และเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน
กิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ
(1) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุ
ประสงค ใหบริษัทจดทะเบียนไดดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ โดยชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และส�อมวลชนที่มารวมงาน มีกำหนดจัด
กิจกรรมในชวงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส ซึ่งทางบริษัทฯไดเขารวมกิจกรรมนี้ ในวันที่
15 มีนาคม 2560 โดยมีคุณศาศวัต ศิริสรรพ ประธานเจาหนาที่บริหาร และคุณกวิตม ศิริสรรพ ประธาน
เจาหนาที่บริหารการเงิน เปนผู ใหขอมูล ซึ่งมีผูสนใจเขารวมฟงเปนจำนวนมาก
(2) กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) โดยมีวัตถุประสงค ใหบริษัทจดทะเบียนได
ชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แกผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนกลุมสถาบันการเงิน
นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน และส�อมวลชน ที่มาที่บริษัทฯ ทั้งยังเปนการ
สรางความสัมพันธอันดี สรางความมั่นใจและประทับใจใหแกผูมาเยี่ยมชมอีกดวย
(3) การจัดประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) เพ�อใหนักวิเคราะหไดรับฟงมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย
และทิศทางการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง โดยทางบริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมมักวิเคราะหอยาง
สม่ำเสมอ มากกกวา 2 ครั้งในป 2559 ที่ผานมา
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(4) การพบนักลงทุนในกิจกรรม Non-Deal Roadshow บริษัทฯได ใหขอมูลแกลงนักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายยอย ทั้งในและตางประเทศอยางสม่ำเสมอมากกวา 5 ครั้ง เพ�อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลบริษัทและ
สรางความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลซึง่ เปนผูม คี วามรูค วามสามารถและประสบการณทส่ี ามารถเอือ้ ประโยชน
ใหกบั บริษทั ฯ โดยเปนผูม บี ทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารจำนวน 5 ทาน และ
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 7 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระ 4 ทาน ซึ่งคิดเปนจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะทำใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร�องตางๆ อยางเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละไมเกิน 3 ปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด โดยกรรมการอิสระ
จะมีวาระการดำรงตำแหน�งตอเน�องไมเกิน 9 ป เวนแตมเี หตุผลและความจำเปนตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหน�งกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ�นได
แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหน�วยงานที่
เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย
2. คณะกรรมการชุดยอย
(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวนอยางนอย 5 ทาน เพ�อทำหนาที่ชวยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับ และ
คำสั่งใดๆ รวมทั้งเปาหมายที่กำหนดไวภายใตกรอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ�อทำหนาที่ชวย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
จัดทำรายงานทางการเงิน เพ�อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและ
น�าเช�อถือ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ�อทำ
หนาที่ชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้ง
องคกร กำกับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ�อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ�อทำหนาที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหคำแนะนำในเร�องขอ
กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำป 2559 l
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหนาที่กำหนด
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทาง
เพ�อประโยชนระยะยาวแกผูถือหุน ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะ
เดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริษัท
(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร เพ�อนำเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการได ใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ การจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพ�อเปนแนวทางแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว
เปนประจำทุกป
(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
สวนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดกำหนดขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพ�อใหคณะกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
(ก) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
(ข) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอลูกคา
(ค) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้
(ง) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
(จ) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอยางเครงครัด
(3) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซ�อสัตยสุจริต มีเหตุผล
และเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพ�อผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยกำหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของใหบริษัทฯ ทราบ และตองไม
เขารวมการพิจารณา รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในรายการดังกลาว
บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่สอดคลองกับ
กฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะเปดเผย
รายการดังกลาวไว ในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
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(4) การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพ�อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ�อทำหนาที่ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
(5) การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ�อลดผลกระทบตอธุรกิจของ
บริษัทฯ อยางเหมาะสม
(6) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน
และนำเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการ
เงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป
การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จำเปน โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ บริษัทฯ
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ�อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแต
กรณีมีเหตุจำเปนเรงดวน และจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแลวเพ�อใช ใน
การอางอิงและสามารถตรวจสอบได โดยในการประชุมทุกครั้ง จัดใหมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพ�อให
ขอมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดจะไมเขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ�อปรับปรุง
และแก ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวขอที่จะประชุมชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว เพ�อรวบรวม
ความเห็นและนำเสนอตอที่ประชุม รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำป
คาตอบแทน
คาตอบแทนของกรรมการ คือ คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม ซึ่งจะตองอยูในเกณฑเฉลี่ยเม�อเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สวน
ผูบริหารจะไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสประจำป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนสำคัญ
ทั้งนี้ คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผูบริหารรวมกันจะตองไมเปนจำนวนที่สูงผิดปกติเม�อเทียบกับผลตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนเปนหลัก
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การสรรหาและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ในการสรรหาผูบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดวาบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหน�งผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรูความสามารถรวมถึง
ประสบการณทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เปนตน เพ�อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน�อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทำเปนการภายในบริษัทฯ หรือใชบริการของ
สถาบันภายนอกก็ ได
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขาใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเขาใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกำหนดชวงเวลาและพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพ�อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ�อพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมี
ความรูความสามารถในการทำงานมากขึ้นและใหสามารถทำงานแทนกันได
นโยบายปองกันเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองเปนไปเพ�อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนของบริษัทฯ และควร
หลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการ
ที่พิจารณาตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมใน
การพิจารณา รวมถึงไมมีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เพ�อใหบริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทยอยไดเสมือนเปนหน�วยงานหนึ่งของ
บริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดใหการ
เสนอช�อและการใชสิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทกอน โดยบุคคลที่ ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่ดำเนินการเพ�อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ (ไมใชตอบริษัทฯ) และบริษัทฯ ไดกำหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเร�องสำคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเปนการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การสงกรรมการเพ�อเปนตัวแทนในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือขอตกลงระหวางผูถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัท
รวมดังกลาว
นอกจากนี้ ในกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทฯ กำหนดระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทฯ นั้น ตองดูแลให
บริษัทยอยมีขอบังคับในเร�องการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอ�นใด
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ของบริษัทฯ ดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทำรายการขางตนใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงตองกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยให
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย
นโยบายการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหามมิใหกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
เปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ�นไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
รวมทั้งตองไมทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชขอมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางปองกันการใช
ขอมูลภายใน ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจำหน�ายไปซึ่งหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตาม
มาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี้ ใหแกบริษัทฯ ในวัน
เดียวกันกับที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่
เปนสาระสำคัญซึง่ มีผลหรืออาจมีผลตอการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพยจะตองงดการซือ้ ขายหลักทรัพยของ บริษทั ฯ ในชวง
30 วัน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูล
ดังกลาวของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว และผูที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอ�น
ทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก
กรณี ตั้งแต การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปน
พนักงาน
คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหนาที่ ดังนี้
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ขอบเขตอำนาจหนาที่
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ไดอนุมัติกฎบัตร ซึ่งระบุขอบเขตอำนาจ หนาที่
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเปนไปตามที่ไดกำหนดไว ในกฎหมาย ขอบังคับและวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงการดำเนินการดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ�อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสยั ทัศน กลยุทธ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหาร
จัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ฝายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการ
ปฏิบัติงานของฝายจัดการ คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ดังกลาว เพ�อ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ�อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการ คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อยางตอเน�อง
และสม่ำเสมอเพ�อใหบรรลุกลยุทธและเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส คาตอบ
แทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัทฯ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารที่เหมาะสม
5. ดำเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช�อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม
6. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจำหน�ายไปซึ่งทรัพยสิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจำเปนตองพิจารณาโดย
ที่ประชุมผูถือหุน) การลงทุนในธุรกิจใหม และการดำเนินงานใดๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ
7. พิจารณาและ/หรือใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจำเปนตองพิจารณา
โดยที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
10. ดูแลไม ใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใหกรรมการรายดังกลาวแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา
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11. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการคอรรัปชั่น
(Anti-Corruption) ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอ
สังคม และการตอตานการคอรรัปชั่นประจำป ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย
13. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยอ�นใด เพ�อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามความเหมาะสม
14. แตงตั้งเลขานุการบริษัท เพ�อชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตางๆ เพ�อใหการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความจำเปนเพ�อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำป และรับผิดชอบตอการจัดทำและเปดเผยงบการเงินเพ�อแสดงถึงฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาเพ�อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ

17. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ

18. พิจารณาอนุมัติเร�องตางๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ
อยางเปนธรรม
บริษัทได

19. มอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอ�นใดปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดแทนคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไว ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชน ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพ�อชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทำรายงานทาง
การเงิน เพ�อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและน�าเช�อถือ โดยมีอำนาจ หนาที่
และความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งกำหนดอยูในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
รายงานประจำป 2559 l
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1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหน�วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน�วยงานอ�นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ�อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งประกาศและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/กฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพ�อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช�อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอ�นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ทบทวนและเสนอแกไขขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
8. ตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของภายใตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวา
จางหรือนำผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะทาง
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ�อดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามขางตนตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
10. ใหความเห็นตอฝายจัดการเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝาย
ตรวจสอบภายใน
11. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง
12. สอบทาน และใหความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
และการตอตานการคอรรัปชั่นประจำป ซึ่งไดจัดทำโดยคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย
13. ปฏิบัติการอ�นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีการกำหนดขอบเขตหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทบทวนถึ ง ลั ก ษณะความเสี ่ ย งที ่ บ ริ ษ ั ท ฯ ประสบอยู  ห รื อ คาดว า จะเกิ ด ขึ ้ น และส ง ผลกระทบต อ บริษัทฯ
(Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองคกรใหครอบคลุม
อยางนอย 4 ประการดังนี้
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(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงดานกลยุทธการดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและขอผูกพันตามสัญญาตางๆ ขององคกร (Compliance Risk)
2. กำหนดกลยุทธ โครงสรางและทรัพยากรที่ใช ในการบริหารความเสี่ยงขององคกรใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพ�อใชเปนเกณฑ ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ
ความเสี่ยงแตละประเภทเพ�อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ และวิธีปฏิบัติ เพ�อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยง
ไดนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสม
5. มีอำนาจแตงตั้งคณะทำงาน เพ�อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั้งองคกร
6. รายงานตอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
7. ทบทวนและเสนอแกไขขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับสภาวการณ
8. ดำเนินการอ�นใดตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และตามมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 ไดมีมติกำหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอำนาจ
การบริหารงานเพ�อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมถึงการออก
ระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ
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3. อนุมัติการเขาทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การซื้อขาย
เพ�อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเปนไปเพ�อประโยชน ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ) ภายใน
วงเงินตามทีก่ ำหนดไว ในอำนาจอนุมตั ิ (Authority Limits) ทัง้ นี้ ขนาดรายการดังกลาวจะตองมีมลู คานอยกวารายการทีม่ นี ยั
สำคัญเปนการไดมาจำหน�ายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. อนุมัติการกูยืมเงิน และการขอสินเช�อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือ
เขาเปนผูค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ
(Authority Limits)
บริษัทฯ

5. อนุมัติการใชบริการตางๆ ของธนาคารที่เกี่ยวของ รวมทั้งกำหนดผูมีอำนาจสั่งจายสำหรับบัญชีธนาคารของ

6. อนุมัติการติดตอ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน�วยงานราชการในนามของบริษัทฯ เพ�อประโยชน ในการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ
7. กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการเขาทำธุรกรรม หรือสัญญาแทนบริษัทโดยประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
ทั้งนี้วงเงินดังกลาวจะตองไมเกินวงเงินตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
8. อนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว ใน
อำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
9. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส คา
ตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัทในตำแหน�งที่ต่ำกวาคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ
(Authority Limits)
10. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเพ�อดำรงตำแหน�งประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ
เพ�อเสนอช�อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองมีความเหมาะสมในดานความรู
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
สรรหาผูบริหารดวย
11. พิจารณาการจายคาตอบแทน (ไมวาจะอยูในรูปเงินสด หลักทรัพย หรืออ�นใด) ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ใหเหมาะสม เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพ�อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
12. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility) รวมถึงการตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption) ภายใตกรอบของกฎหมาย
หลักเกณฑ ระเบียบและขอบังคับขององคกรที่ทำหนาที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานสากล
13. กำกับดูแลใหองคกรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
รวมถึงการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ
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14. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ตอสังคมรวมถึงการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
รวมถึงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและการปองกันและตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ และสรางเปนวัฒนธรรมของ
องคกรโดยใชการส�อความไปยังกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอยางสม่ำเสมอ
15. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคมและการตอตานคอรรัปชั่น
ประจำป รวมถึงจัดทำความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ�อสอบทานและใหความเห็นกอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
16. ดำเนินการอ�นใดตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำหนด
17. มอบอำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบอำนาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมลี กั ษณะเปนการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตามทีน่ ยิ ามไว ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชน ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอ�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำ
ตามปกติธุรกิจเพ�อประโยชนของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารเพ�อใหสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ
ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลการดำเนินการดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอ�นๆ โดยรวม
เพ� อ ให เ ป น ไปตามนโยบาย และแผนการดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ ที ่ ก ำหนดไว โ ดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร
บริหาร

3. มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก และเลิกจางพนักงานบริษัทในตำแหน�งที่ต่ำกวาประธานเจาหนาที่

4. มีอำนาจกำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน
บริษัทในตำแหน�งที่ต่ำกวาประธานเจาหนาที่บริหาร ภายใตกรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไวและ/หรือ
ตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
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5. เจรจา และเขาทำสัญญา สั่งจายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ทั้งนี้ วงเงินสำหรับแตละรายการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ
(Authority Limits)
6. อนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว ใน
อำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
7. อนุมัติการกูยืมเงิน และการขอสินเช�อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือ
เขาเปนผูค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ
(Authority Limits)
8. อนุมัติคาใชจายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการ และจัดประชุม
สัมพันธภายในวงเงินตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
9. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทฯ เพ�อใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม
นโยบาย และเพ�อผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
10. ปฏิบัติหนาที่อ�นๆ ที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมี
อำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
11. มอบอำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนประธานเจาหนาที่บริหาร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไว ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสว นไดเสีย หรืออาจไดรบั ประโยชน ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหน�งกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดกำหนดไว ใน
กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทไมจำเปนตองเปนผูถือหุนบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
รายงานประจำป 2559 l
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3. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ
ตองไมมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัทก็ ได
5. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน
กับกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั จะรวมกันพิจารณาเบือ้ งตนถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาดำรงตำแหน�งเปนกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทำงาน และความ
เหมาะสมดานอ�นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
ตอไป บริษัทฯ มีนโยบายการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจำนวน
ไมนอยกวา 3 ทาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เ่ี กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย�นคำขออนุญาตตอ
สำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ�น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปนับ
จากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทาง
การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพ�อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจางพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ�น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอ�นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการบริษทั เปนผูค ดั เลือกแตงตัง้ กรรมการอิสระ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการอยางนอย
1 คน เปนผูมีความรูและประสบการณ ในการสอบทานความน�าเช�อถือของงบการเงิน โดยตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไว ใน
หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพย รวมทั้งระบุไว ในแบบ Filing แบบ 56-1 และ
แบบ 56-2
3. เม�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน�ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจน
ครบวาระ และมีผลใหจำนวนสมาชิกนอยกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนใหครบถวน
ภายใน 3 เดือนนับแตวนั ทีจ่ ำนวนสมาชิกไมครบถวน เพ�อใหเกิดความตอเน�องในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ใหผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานจะมีวาระดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป
คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอย
3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ ำรงตำแหน�ง
กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ี
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ไดเงินเดือนประจำ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดำรงตำแหน�งเปน
กรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป อีกทั้งไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่จะทำใหขาดความเปนอิสระ
4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ�น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอช�อเปนกรรมการหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
5. ไมเปนกรรมการที่ไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพ�อเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษทั ผูถ อื หุน รายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยาง
มีอิสระตามภารกิจที่ ไดรับมอบหมายโดยไมคำนึงถึงผลประโยชน ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให ไมสามารถแสดงความเห็นได
ตามที่พึงจะเปน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดำรงตำแหน�งเปนกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล
ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผู ใหบริการทาง
วิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดำรงตำแหน�งเปนกรรมการตรวจสอบ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน
สวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุนรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทยอยอ�น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแบงปนที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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9. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
คณะกรรมการบริหาร
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหน�งกรรมการบริหารนั้น ไดถูกกำหนดไว ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ ได
3. ประธานกรรมการบริหารอาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ
4. ประธานกรรมการตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เม�อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัทเพ�อทำหนาที่ ในการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝายจัดการเพ�อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพ�อดูแล
สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองคกร ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดังกลาวมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป
การสรรหาผูบริหารระดับสูง
ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยประธานเจาหนาที่บริหารมีอำนาจในการจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก
และเลิกจางพนักงานบริษัทในตำแหน�งที่ต่ำกวาประธานเจาหนาที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน
บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน�งที่ต่ำกวาประธานเจาหนาที่บริหาร ภายใต
กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไวและ/หรือตามที่กำหนดไว ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เม�อวันที่ 12 กันยายน 2559 ไดมีมติเพิ่มขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเพ�อดำรงตำแหน�ง
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเพ�อเสนอช�อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยบุคคลดังกลาวจะตองมี
ความเหมาะสมในดานความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผูบริหารดวย
ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหน�งผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรา 68 แหง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 8/2553 เร�อง การกำหนดลักษณะขาดความน�าไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
รายงานประจำป 2559 l

92

(รวมทัง้ ที่ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ตองมีความรูค วามสามารถ รวมถึงประสบการณการทำงานทีเ่ หมาะสมกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ดวย
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เพ�อใหบริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทยอยไดเสมือนเปนหน�วยงานหนึ่งของ
บริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดใหการ
เสนอช�อและการใชสิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทกอน โดยบุคคลที่ ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่ดำเนินการเพ�อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น ๆ (ไมใชตอบริษัทฯ) และบริษัทฯ ไดกำหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเร�องสำคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเปนการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การสงกรรมการเพ�อเปนตัวแทนในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือขอตกลงระหวางผูถือหุนในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวมดังกลาว
นอกจากนี้ ในกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทฯ กำหนดระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทฯ นั้น ตองดูแลให
บริษัทยอยมีขอบังคับในเร�องการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอ�นใด
ของบริษัทฯ ดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทำรายการขางตนใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงตองกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยให
บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย
การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหามมิใหกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน
ไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ�นไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
รวมทั้งตองไมทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชขอมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางปองกันการใช
ขอมูลภายใน ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจำหน�ายไปซึ่งหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนติ ภิ าวะตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตาม
มาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับ
ที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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3. กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่
เปนสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง
30 วันกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูล
ดังกลาวของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว และผูที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอ�น
ทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แกกรณี ตั้งแต การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการ
เปนพนักงาน
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาตอบแทนใหผูสอบบัญชี (Audit Fee)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,022,000 บาท ประกอบดวยคาตรวจสอบงบการเงินประจำป และคาสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
โดยแบงเปนของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท และของกิจการรวมคา ITD-SQ และกิจการรวมคา SQ-ITD ที่คิดตาม
สัดสวนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย ทั้งหมดจำนวน 522,000 บาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชีบริษัทฯ
คาสอบบัญชีกิจการรวมคาและบริษัทยอย

ป 2559
2,500,000.522,000.-

ป 2558
2,440,000.300,000.-

รายงานประจำป 2559 l
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพ�อความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม และเปนสวนหนึ่งใน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจ ใหเจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสำคัญ ทั้งนี้ เพ�อมุงหวังให
ภาคอุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนายกระดับความเจริญกาวหนาไปพรอมๆ กัน เพ�อให
เปนไปตามเจตนารมณและแนวคิดดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2558
จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม (CSR Policy) ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR in process) โดยแบงออกเปน 7 หมวดดังตอไปนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ มุงเนนที่จะประกอบธุรกิจดวยความซ�อสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแขงขันทาง
การคาตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา กฎหมาย และหลักการแขงขันทางการคาอยางเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลที่ความเปนความลับของคูแขงทางการคา
การเรียก รับ และไมใหผลประโยชน ใดๆ ที่ไมสุจริตทางการคาในการจัดซื้อเคร�องจักร เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
เคารพตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ�น โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกำหนด
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา อาทิ การใช โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย เปนตน อีกทั้ง
บริษัทฯ มีโครงการรณรงคการสงเสริมและปลูกจิตใตสำนึกใหแกบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นใหเกิดความรับผิดชอบ
ตอสังคมดวย
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปรงใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการ
บังคับบัญชาในแตละหน�วยงานใหมีความชัดเจน เพ�อใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ดังนี้
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เขาขายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
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3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียนที่แจงเร�องการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ใหความ
รวมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรรัปชั่น
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการตอตานการ
ทุจริตคอรรปั ชัน่ และมีหนาที่ในการใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพ�อส�อสาร
ไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตางๆ เพ�อให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย
5. ผูที่กระทำการทุจริตคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว และอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษทั ฯ จัดใหมกี ารฝกอบรมและการเผยแพรความรู ใหแกกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ใหมคี วาม
เขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมดานคุณธรรม ความซ�อสัตยความ
รับผิดชอบ และภาระหนาที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอ�นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล�อนตำแหน�ง การฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการกำหนดคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเพียงพอ
เพ�อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ภายในองคกร และเปนการสรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจาง
ของบริษัทฯ
9. เพ�อความชัดเจนในการดำเนินการในเร�องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในเร�องดังตอไปนี้
ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแน�ชัด
9.1. การให มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
เปนตามธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม
9.2. การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย โดยตอง
มั่นใจวาการใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนการอำพรางการติดสินบน
9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอ�นๆ กับหน�วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษทั ผูบ ริหาร พนักงาน
และลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะ
เปนพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพ
ที่เทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร�องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางรางกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของ บริษัทฯ เขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไดสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และชองทางในการรองเรียนสำหรับผูที่ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และดำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้งนี้ เพ�อใหการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดดำเนินการสรางองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปน
ปจจัยที่จะชวยเพิ่มมูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเง�อนไขการจางงานเปนธรรม รวมถึงการกำหนดคาตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทำงานที่เปนธรรม
3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และ
ฝกอบรมวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพ�อพัฒนาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝง
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปนทีมแกบุคลากร
4. จัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม เปนตน และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมถึงการใหเงินชวยเหลือประเภท
ตางๆ แกพนักงาน เชน ทุนการศึกษาแกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน
5. จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจำปแกบุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปจจัยความเสี่ยง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอมในการทำงานของแตละบุคคล
6. ดำเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดใหมีมาตรการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสำนึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม และ
สงเสริมใหพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ
7. เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการ
กระทำที่ไมถูกตองในบริษัทฯ รวมถึงใหการคุมครองพนักงานที่รายงานเร�องดังกลาว
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5. ความรับผิดชอบตอลูกคา
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาการใหบริการของบริษัทเพ�อความพึงพอใจของลูกคา และยึดมั่นในการปฏิบัติตอลูกคา
ดวยความรับผิดชอบ และความซ�อสัตย โดยการจัดหาเคร�องจักรและบำรุงรักษาเคร�องจักรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ�อสงมอบงานไดตามปริมาณที่กำหนดกับลูกคา และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมี
การหารือรวมกับลูกคาโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคา
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและ
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมถึงไดติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำ
ใหแกระบบสายพานลำเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิ่งราดน้ำและสเปรยน้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพ�อลดปริมาณ
ฝุนละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเคร�องจักรและการระเบิดหนาดิน ไมให
รบกวนผูอยูอาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยไดติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตาม
มาตรฐานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพ�อลดการกอมลพิษใหนอยลงที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญกับกิจกรรมเพ�อสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณมาอยางตอเน�องและเปนกิจกรรมที่มีการประสานงานกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอยางใกลชิด
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมีนโยบายทีจ่ ะใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาแกเยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณการเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะใหความสนับสนุนตอสังคมรอบขาง ไมวาจะเปนการใหเงินสนับสนุนแกสถานีตำรวจ
เพ�อปรับปรุงอุปกรณ ในการใหบริการประชาชน การใหเงินสนับสนุนแกกิจการทางศาสนา รวมถึงการใหเงินสนับสนุนแก
โรงพยาบาลในการปรับปรุงเคร�องมือเคร�องใช
การดำเนินงาน
บริษัทฯ จัดทำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใหนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยกำหนดกลุมผูมีสวนไดเสียที่บริษัทฯ ใหความสำคัญ
ไดแก ลูกคาซึง่ มีจำนวนนอยรายทำใหตอ งมีความรับผิดชอบในการสงมอบงานอยางมีคณ
ุ ภาพสูงสุด พนักงานจำนวนมากกวา
700 คนที่เปนฝายปฏิบัติการทำงานอยูกับเคร�องจักร ทำใหตองคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติตอแรงงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดลอมใกลเคียง
พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีความออนไหวตอการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานถานหิน โดยบริษัทฯ
ไดมีการประเมินความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับสูงหากเกิดการรองเรียน ประทวงจากชุมชนหรือผิดกฏระเบียบราชการ
ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดำเนินการใหพนักงานทุกระดับของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใน
สวนที่เกี่ยวของ โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมผานทางชองทางการส�อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการ
ประชุมระดับผูบริหาร การประชุมระดับฝาย บอรดประชาสัมพันธ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธภายในบริษัทฯ
พรอมทั้งกำหนดอยูในหัวขอการปฐมนิเทศพนักงานใหมและอบรมพนักงานเพ�อย้ำใหตระหนักถึงความสำคัญเปนระยะ
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บริษัทฯ ยังนำระบบการประเมินผลมาใช ในการกำกับใหมีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
โดยกำหนดเกณฑการชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะทอนการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว เชน 1) เปาหมายการผลิตประจำปเพ�อใหมั่นใจวาบริษัทสามารถสงมอบงานให กฟผ. ไดทันตามปริมาณ
และระยะเวลาที่กำหนด 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีตอการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนิน
งานของบริษัทฯ เพ�อปองกันมลภาวะจากฝุนทุกไตรมาส ตองมากกวารอยละ 80 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 83 สำหรับโครงการ 8 และ 3) เปาหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก
ปานกลางและขนาดใหญที่กอใหเกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ตองไมเกิน 12 6 และ 0 รายตามลำดับ ซึ่งในป 2559
มีพนักงานที่ ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนาดเล็กทั้งสิ้น 17 ราย แตไมมีอุบัติเหตุขนาดปานกลางและขนาดใหญเกิดขึ้น
ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุ เพ�อประกอบการ
พิจารณาผลการดำเนินงานเปนประจำทุกป
อนึ่ง ในการดำเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทจัดทำ
Safety and Environmental Management Plan เพ�อเปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดลอม ที่กำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด (ผูวาจาง) โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนตั้งแตเริ่ม
โครงการในป 2558
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ใหความสำคัญแกการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเปนไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เม�อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายใน โดยไดซักถามขอมูลจากฝายบริหารของบริษัทฯ และไดตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ทั้ง 5 สวน คือ
1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุม การปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และขอกำหนดของหน�วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเร�องการทำธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเพียงพอ และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่บุคคลดังกลาว หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว นำไปใช โดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ
แนวทางการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เม�อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท
ไอเวลท กรุป จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน โดยคุณวิวัฒน ลิ้มนันทศิลป เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัท ไอเวลท กรุป จำกัด มีความพรอมในการตรวจสอบที่ตรงกับความ
ตองการของบริษัทฯ และสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ ได

รายงานประจำป 2559 l

100

รายการระหวางกัน
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัท
ช�อยอ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด(มหาชน) SQ หรือ บริษัทฯ
บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัด

SP

สัดสวนถือหุน
ถือหุนรอยละ 100
โดย บริษัทฯ

ประกอบธุรกิจ
ใหบริการและดำเนินงานดาน
การทำเหมืองแร
ลงทุนในบริษัทอ�นที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน�าย
กระแสไฟฟา

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประกอบดวย
(ก) กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
(ข) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(ค) ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข)
หรือ (ค) ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง บุตร หรือคูสมรสของบุตร
(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีสวนไดสวนเสียอ�นใดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสำคัญ
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ที่มีการทำรายการระหวางกันในงวดป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 28.13 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุน
ในบริษัทอ�นของครอบครัวศิริสรรพ
บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด
เปนบริษัทที่มีคุณภวัต ศิริสรรพ ซึ่งเปนกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถือหุน
ของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99 ของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสรางและรับเหมางานเหมือง และเน�องจากไมมีการดำเนินกิจการใดแลว
จึงไดจดทะเบียนเลิกกิจการเม�อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และปจจุบันอยูใน
ระหวางการชำระบัญชี
บริษัท สหกลอินเตอร โฮลดิ้ง จำกัด เปนบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ศาศวัต ศิรสิ รรพ ซึง่ เปนกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ อื
หุนของบริษัทฯ เปนกรรมการและถือหุนรอยละ 100 ของบริษัท โดยบริษัท
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปรเม�อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และประกอบธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจอ�น ซึง่ ทีผ่ า นมา มิไดมกี ารประกอบธุรกิจแตอยางใด จึงไดยกเลิก
การจดทะเบียนบริษัท เม�อวันที่ 12 กันยายน 2557
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เจ แอนด แอสโซซิเอทส
จำกัด
คุณศาศวัต ศิริสรรพ
คุณกวิตม ศิริสรรพ
คุณวิทวัส ศิริสรรพ

คุณภวัต ศิริสรรพ
คุณสุจินต ศิริสรรพ
คุณอภิญญา ศิริสรรพ
คุณศจี ศิริสรรพ
คุณศิริชัย โตวิริยะเวช

ลักษณะความสัมพันธ
เปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนคุณสุชาติ อารีกุล โดยคุณสุชาติถือหุน
รอยละ 7.39 ของบริษัทฯ
เปนกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ โดยถือหุน รอยละ 0.87
ของบริษัทฯ และถือหุนรอยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเปน
ผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 28.13
เปนกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและผูถือหุนของ
บริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุนรอยละ 25.00 ของ
บริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 28.13
เปนกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุนรอยละ
25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ
28.13
เปนกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 0.87
ของบริษัทฯ และถือหุนรอยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเปน
ผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 28.13
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 2.07 ของบริษัทฯ
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 2.52 ของบริษัทฯ
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 0.17 ของบริษัทฯ
เปนกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และเปนกรรมการ
ของบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จำกัด

รายการระหวางกันของบริษัทฯ บริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง สำหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปเปนหัวขอหลักไดดังนี้
1) รายการที่เกี่ยวกับเงินกูยืมของบริษัทฯ
2) รายการที่เกี่ยวกับการใหเงินกูยืมและเงินทดรองจายของบริษัทฯ
3) รายการคาเชา ซื้อขายทรัพยสิน ซื้ออะไหล
4) รายการอ�นๆ
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103 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ
6.3
(6.3)
0.1

-

25.0
2.3
(21.0)
6.3
0.4

-

-

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

26.5
(26.5)
0.2

1.0
0.0

1.0
(1.0)
0.0

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

1.0

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด
ยกมา
• เงินกูยืม
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ
• ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณสุจินต ศิริสรรพ
ยกมา
• เงินกูยืม
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ
• ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณอภิญญา ศิริสรรพ
ยกมา
• เงินกูยืม
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ
• ดอกเบี้ยจาย

รายการ

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

บริษัทฯ กูยืมเงินจากกรรมการและผูถือหุน โดยมี
การกูยืมเงินจาก บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด คุณ
สุจินต ศิริสรรพ คุณอภิญญา ศิริสรรพ คุณศจี
ศิริสรรพ คุณกวิตม ศิริสรรพ คุณภวัต ศิริสรรพ
คุณวิทวัส ศิริสรรพ และคุณศาศวัต ศิริสรรพ
เพ�อใช ในการบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ โดย
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับจากการกูยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย

ลักษณะรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
กูยืมเงินดังกลาวเปนการใหการสนับสนุนทาง
การเงิ น จากกรรมการและผู  ถ ื อ หุ  น และเป น
ประโยชนตอ การดำเนินงานของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยทีรอยละ 4 เปนอัตราดอกเบี้ยที่ทำให
บริษัทฯ ไดรับประโยชน ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ำกวาอัตราที่บริษัทฯ ไดรับจากการกูยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชยเล็กนอย ซึ่งหากจะมีการกูยืม
เกิดขึ้นในอนาคตจะเปนไปตามมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันและ
นโยบายการทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย มื ของบริษทั ฯ
ในป 2559 บริษทั มีการทำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงตามทีเ่ ปดเผยไว ในขอ 6 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ผูส อบบัญชีไดระบุวา รายการดังกลาวเปนไปตามปกติธรุ กิจ รายละเอียดของรายการดังกลาวเปนดังนี้
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• ดอกเบี้ยจาย

• ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณวิทวัส ศิริสรรพ
• เงินกูยืม

• ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณภวัต ศิริสรรพ
• เงินกูยืม

• ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณกวิตม ศิริสรรพ
• เงินกูยืม

บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณศจี ศิริสรรพ
• เงินกูยืม

รายการ

4.0
(2.0)
2.0
0.1
24.0
60.0
(20.0)
64.0
0.5
10.0
(10.0)
0.1
13.5
(11.0)
2.5
0.2

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

2.5
20.0
(4.5)
18.0
0.7

-

64.0
77
(100)
41.0
3.3

2.0
(2.0)
0.0

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

ขนาดของรายการ (ลานบาท)
ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ
10.4
(10.4)
0.1

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
ยกมา
กูเพิ่มขึ้น
คืนเงินกู
คงเหลือ

บริษัทฯ ใหเงินทดรองจายแก บริษัท สหกล
อินเตอร โฮลดิ้ง จำกัด
• เงินทดรองจาย

รายการ

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ไดรับคืน
คงเหลือ
0.6
(0.6)
-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ไดรับคืน
คงเหลือ
-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

รายการบริษัทฯ ใหเงินทดรองจายแก บริษัท สหกลอินเตอร โฮลดิ้ง จำกัด

รายการที่เกี่ยวกับการใหเงินกูยืมและเงินทดรองจายของบริษัทฯ

• ดอกเบี้ยจาย

บริษัทฯ กูยืมเงินจากคุณศาศวัต ศิริสรรพ
• เงินกูยืม

รายการ

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

รายการนี้เปนรายการใหการสนับสนุนทางการเงิน
แก บ ริ ษ ั ท ซึ ่ ง มี ก รรมการ/ผู  ถ ื อ หุ  น ของบริ ษ ั ท ฯ
ถือหุนอยู เพ�อใชดำเนินการจดทะเบียนบริษัท
เม�อเดือนธันวาคม 2555 โดยการใหเงินทดรองนี้
เปนระยะเวลาสั้นๆ ไมคิดดอกเบี้ย และชำระคืน
ทั้งหมดแลวในเดือนมีนาคม ป 2558

ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

รายการใหเงินทดรองจายนี้เปนไปเพ�อสนับสนุน
การดำเนินงานของบริษัท สหกลอินเตอร โฮลดิ้ง
จำกัด โดยเปนเงินทดรองจายเพ�อใชดำเนินการ
จดทะเบียนบริษัท มีระยะเวลาสั้นและเปนจำนวน
ไมมาก อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดรับชำระคืนเงิน
ทดรองทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2558 แลว
และเน�องจากบริษัท สหกลอินเตอร โฮลดิ้ง จำกัด
มิ ไ ด ม ี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ใด จึ ง ยกเลิ ก การจด
ทะเบียนบริษัทไปแลว โดยการใหเงินทดรองแก
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงไมควรเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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• เจาหนี้การคา – ซื้อแคมป

รายการคาเชาแคมป คาซื้อทรัพยสิน
ซื้ออะไหลกับบริษัท สหกลเอนยิเนียร
จำกัด
• เจาหนี้คาเชา

รายการ

10.7
(4.2)
6.5
6.5
6.5

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ
ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ
6.5
(2.3)
4.2

6.5
(6.0)
0.5

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

รายการคาเชาแคมป ซื้อทรัพยสิน ซื้ออะไหล กับบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด

รายการคาเชา ซื้อขายทรัพยสิน ซื้ออะไหล

รายการนีเ้ ปนรายการคาเชาแคมปทพ่ี กั ใหพนักงาน
ของบริษัทฯ สำหรับโครงการแมเมาะ ตั้งแตเดือน
กันยายน ป 2554 โดยมีสัญญาเชาแคมปที่อัตรา
1.8 ลานบาทตอเดือนสำหรับหองพักเรือนแถว
25 แถวๆละ 24 หองรวม 600 หอง,บานพักเดี่ยว
5 หลังและบานพัก 8 หอง และในเดือนกรกฎาคม
2557 บริษทั ฯ ซือ้ เปนทรัพยสนิ ของบริษทั ฯ ทีร่ าคา
6.53 ลานบาท และบริษัทฯ จะดำเนินการชำระคา
เชาคงคางและคาสินทรัพยภายในป 2560

ลักษณะรายการ

รายการเชาและซื้อแคมปดังกลาว เปนรายการที่
เกิดขึ้นกอนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแตง
ตั้งขึ้น โดยมีอัตราคาเชาแคมปที่ 1.8 ลานบาท
ตอเดือน และในภายหลัง เพ�อความคลองตัวใน
การดำเนินงาน บริษัทฯ ไดพิจารณาสมควรที่จะ
ซื้อแคมปจากบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด ใน
เดือนกรกฎาคม 2557 ในราคา 6.53 ลานบาท
ซึ่งเปนราคาที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ
โดยไมไดพิจารณาราคาตลาดเปรียบเทียบ เน�อง
จากเปนสิง่ ปลูกสรางบนทีด่ นิ ของการไฟฟาฝายผลิต
อยางไรก็ดี สำหรับในอนาคตหากมีรายการเชาหรือ
ซือ้ สินทรัพยจากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงเกิดขึน้
สำหรับการเชา บริษทั ฯ จะมีการเปรียบเทียบอัตรา
คาเชาบริเวณใกลเคียง และสำหรับการซื้อขาย
สินทรัพย บริษทั ฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาด
หรือประเมินราคาจากผูป ระเมินอิสระ ซึง่ จะเปนไป
ตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการ
ระหวางกันและนโยบายการทำรายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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• เจาหนี้การคา-ซื้อเฟอรนิเจอร

รายการซื้อทรัพยสินกับบริษัท
สหกลเอนยิเนียร จำกัด
• เจาหนี้การคา – อะไหล

รายการ

0.7
(0.7)
-

-

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

0
0.01
0
0.01

-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

รายการซื้อเฟอรนิเจอร ตูเซฟ,โตะทำงาน,โซฟา
เพ�อใช ในงานสำนักงาน

รายการนี้เปนรายการซื้ออะไหลจากบริษัท สหกล
เอนยิเนียร จำกัด ในราคา 0.7 ลานบาท ในป
2557 ซึ่งบริษัทฯ ชำระคาอะไหลแลวในป 2558

ลักษณะรายการ

รายการซื้อเฟอรนิเจอร,ตูเซฟ,โตะทำงาน,โซฟา
เพ�อใชงานในสำนักงาน ซึง่ ราคาดังกลาวเปนราคา
ตามสภาพ โดยการตกลงกันทั้งสองฝาย

รายการซื้ออะไหลดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้น
กอนที่ค ณะกรรมการตรวจสอบถูกแตง ตั้ง ขึ้น
บริษัทฯ ซื้ออะไหลเพ�อใช ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จาก บริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด ใน
ระหวาง ป 2557 ในราคา 0.7 ลานบาท ซึ่งเปน
ราคาที่ประเมินจากวิศวกรของบริษัทฯ โดยไมได
พิจารณาราคาตลาดเปรียบเทียบ เน�องจากเปน
อะไหลสำหรับเคร�องจักรขุดขน จึงใชความเชี่ยว
ชาญจากวิศวกรของบริษทั ฯ ในการประเมินมูลคา
อยางไรก็ดี ในอนาคตหากมีรายการซื้อสินทรัพย
จากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือประเมินราคา
จากผูป ระเมินอิสระซึง่ จะเปนไปตามมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันและ
นโยบายการทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการคาที่ปรึกษา กับบริษัท เจ แอนด
แอสโซซิเอทส จำกัด
• คาที่ปรึกษา

รายการ

0.1

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558

-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

รายการคาที่ปรึกษา กับบริษัท เจ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด

รายการอ�นๆ

บริษัทฯ จายคาตอบแทนแกบริษัท เจ แอนด
แอสโซซิเอทส จำกัด สำหรับการสงผูบ ริหารคือ
คุณชาลี รักษสุธี เขามาชวยบริหารงานและให
คำปรึกษาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคิด
ในอัตรา 20,000 บาทตอเดือน ตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2553 และสิ้นสุดเม�อเดือนมีนาคม
2558 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 15/2558 เม�อวันที่ 26 มีนาคม
2558 ไดมีมติอนุมัติการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการของบริ ษ ั ท ฯ อย า งชั ด เจน จึ ง ไม ม ี
รายการนี้อีก

ลักษณะรายการ

รายการคาที่ปรึกษาดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้น
กอนที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกแตงตั้งขึ้น
บริษัทฯ ไดจายคาที่ปรึกษาแก บริษัท เจ แอนด
แอสโซซิเอทส จำกัด เพ�อเปนคาตอบแทนสำหรับ
การสงผูบริหารคือ คุณชาลี รักษสุธี เขามาชวย
บริหารงานและใหคำปรึกษาในฐานะกรรมการ
ของบริษทั ฯ อยางไรก็ดี สัญญาดังกลาวสิน้ สุดลง
ในเดือนมีนาคม 2558 หลังจากที่ที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2558 เม�อวันที่
26 มีนาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการกำหนดคา
ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงไมมีรายการ
ค า ที ่ ป รึ ก ษานี ้ อ ี ก และสำหรั บ ในอนาคตหาก
บริษัทฯ จะมีรายการวาจางที่ปรึกษา บริษัทฯ
จะพิจารณาความเหมาะสมในเร�องขอบเขตของ
งานกับราคาซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ และ
เปรียบเทียบราคาตลาด (ถามี) และใหเปนไปตาม
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหวางกันและนโยบายการทำรายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการค้ำประกันสัญญาเชาทางการเงิน
กับธนาคารพาณิชย โดยกรรมการบริษัทฯ

รายการค้ำประกันเงินกูยืมจากธนาคาร
พาณิชย โดยกรรมการบริษัทฯ

รายการ

รายการค้ำประกัน

250.0

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
7,690.0

250.0

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
14,335.0

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณศาศวัต ศิริสรรพ
ไดมีการค้ำประกันในการกูยืมเงินกับธนาคารใหแก
บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการค้ำประกันเต็มจำนวนสำหรับ
วงเงิ น กู  ย ื ม ของโครงการหงสา และโครงการ
แมเมาะ 8
กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณศาศวัต ศิริสรรพ
และคุณกวิตม ศิริสรรพ ไดมีการค้ำประกันในการ
ทำสัญญาเชาทางการเงินกับธนาคารใหแกบริษัทฯ
โดยทั ้ ง 2 ท า นมี ภ าระค้ ำ ประกั น เต็ ม จำนวน
สำหรับสัญญาเชาทางการเงินกับธนาคารจำนวน
250 ลานบาท

ลักษณะรายการ

คุณศาศวัต ศิริสรรพ และคุณกวิตม ศิริสรรพ
ไมไดคดิ คาธรรมเนียมกับบริษทั ฯ ในการค้ำประกัน
วงเงินกูยืมและสัญญาเชาทางการเงินดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาวารายการ
ดังกลาวเปนไปเพ�อประโยชนของบริษทั ฯ และเปน
ไปตามเง�อนไขของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ บริษัทฯ
อยู  ใ นระหว า งการเจรจากั บ ธนาคารพาณิ ช ย
ดังกลาว เพ�อขอใหพิจารณาปลดเง�อนไขการค้ำ
ประกันโดยบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเขา
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ ่ ง รายการ
ดังกลาวไดมีการบอกยกเลิกการค้ำประกันทั้ง
2 รายการแลว โดยมีขอมูลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชยแหงแรกไดยกเลิกการ
ค้ำประกันวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560
2. ธนาคารพาณิชยแหงที่สองไดยกเลิกการ
ค้ำประกันวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2560

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการจางใหบริการบำรุงรักษา กับ
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จำกัด
• คาบริการบำรุงรักษา

รายการ

รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
รอบปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
0.16

ขนาดของรายการ (ลานบาท)

รายการจางใหบริการบำรุงรักษา กับบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จำกัด

เป น รายการจ า งให บ ริ ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบ
Oracle PeopleSoft Financial & Supply Chain
Management 9.1 โดยผูรับจางจัดหาบุคลากรที่
ชำนาญเป น ผู  ด ู แ ลแก ไ ขป ญ หาของระบบ เริ ่ ม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 อัตราคาจางปละ 960,000 บาท ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม แบงชำระเปนรายเดือน เดือนละ
80,000 บาท

ลักษณะรายการ

รายการจางใหบริการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น กับ
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จำกัด เน�องจาก
เป น บริ ษ ั ท ที ่ Implement ระบบให ก ั บ บริ ษ ั ท
สหกลฯ ซึ่งไดดูแลระบบอยางตอเน�องและราคา
คาบริการพิจารณาแลวมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
ในการทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ
ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูที่มีสวนไดเสียจะไม
สามารถเขามามีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหรายการระหวางกันนั้นตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ�อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนในการทำรายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเขาทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเง�อนไขการคาโดยทั่วไป และ
รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเง�อนไขการคาโดยทั่วไป ใหเปนไปตามหลักการดังนี้
(ก) การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเง�อนไขการคาโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติเปนหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหวางกันที่เปน
ขอตกลงทางการคาที่มีเง�อนไขการคาโดยทั่วไประหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของได หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะ
พึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกลาวเพ�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข) การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเง�อนไขการคาโดยทั่วไปการทำรายการที่เปนขอตกลงทาง
การคาที่ ไมเปนเง�อนไขการคาโดยทั่วไปจะตองไดรับการพิจารณาและใหความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ�อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาวเพ�อใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) ใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ เพ�อใหมั่นใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความสมเหตุสมผล โดย
คำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไว ในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจำป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันที่จะไมเกิดขึ้นตอไปในอนาคต คือ รายการใหกูยืมเงินแกผูถือหุน กรรมการ และ/หรือ
บริษัทที่อาจมีความขัดแยง รายการระหวางกันที่ไมควรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต คือ รายการใหเงินทดรองจายแกผูถือหุน
กรรมการ และ/หรือ บริษัทที่อาจมีความขัดแยง โดยสำหรับรายการที่เกิดขึ้นแลว บริษัทฯ ไดรับชำระคืนทั้งหมดแลว
รายการเหลานี้ จึงไมควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต และสำหรับรายการระหวางกันอ�น หากจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเปนไปตาม
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันและนโยบายการทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ใหความสำคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอ บริษทั ฯ เปนสำคัญ
รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตอง
ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ ขอบังคับ ประกาศ และคำสัง่ ของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำ
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และฐานะทางการเงินนี้ เปนคำอธิบายการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำคัญในงบการเงิน ซึง่ จัดทำโดยมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร�อง การรวมการงาน มาใช ในการ
จัดทำงบการเงินรวม โดยจะรวมงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่ดำเนินงานรวมกัน โดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ ไดพิจารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจของขอตกลงในกิจการรวมคาทั้ง 2 แหง (ITD-SQ และ SQ-ITD ตามตาราง
ดานลาง) แลว พบวาการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 50 ของสัญญาดังกลาว ถือเปนการดำเนินงานรวมกัน บริษัทฯ จึงจัดทำ
และนำเสนองบการเงินโดยรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายของกิจการรวมคาทั้ง 2 แหง ที่เกี่ยวของกับสวนได
เสียของบริษัทฯ ในการดำเนินงานรวมกันเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ
ปจจุบัน บริษัทฯ มีสวนรวมในการควบคุมในบริษัทดังตอไปนี้
ช�อกิจการ

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

ลักษณะธุรกิจ

100

กิจการรวมคา
กิจการรวมคา ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

ลงทุนในบริษัทอ�นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน�าย
กระแสไฟฟา

50

กิจการรวมคา เอสคิว – ไอทีดี (SQ-ITD)

50

ดำเนินงานภายใตสญ
ั ญา กับ กฟผ. สำหรับโครงการ
เหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7
ดำเนินงานภายใตสญ
ั ญา กับ กฟผ. สำหรับโครงการ
เหมืองแมเมาะ โครงการที่ 7/1

บริษัทยอย
บริษัท สหกลพาวเวอร จำกัด

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา
บริษัทฯ จดทะเบียนกอตั้งเม�อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจใหบริการงานดาน
การทำเหมืองแรอยางครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ใหบริการดำเนินงาน จะเปน
การทำเหมืองถานหินแบบบอเปด (Open Pit Mining) ซึ่งเปนการเปดหนาดินเปนบอลึกลงไปจนถึงชั้นถานหิน แลวจึงทำ
การขุดถานหินออกมาใชงาน
โครงการในปจจุบันของบริษัทฯ ดำเนินการใน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก (1) โครงการที่มีกิจการรวมคาเปนคู
สัญญากับลูกคา และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เปนคูสัญญาโดยตรง
(1) โครงการที่มีกิจการรวมคาเปนคูสัญญากับลูกคา ไดแก โครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7 ที่ดำเนินการ
โดยกิจการรวมคา ITD-SQ ที่อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง มีสัญญาจางเหมาหลักระหวาง ITD-SQ กับ กฟผ. และระยะ
เวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลคาโครงการทั้งหมดตามสัญญา
กับ กฟผ. ประมาณ 21,906 ลานบาท และโครงการเหมืองแมเมาะ โครงการ 7/1 ที่ดำเนินการโดยกิจการรวมคา SQ-ITD
ที่อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง มีสัญญาจางเหมาหลักระหวาง SQ-ITD กับ กฟผ. โดยระยะเวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแตวันที่
9 สิงหาคม 2554 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลคาโครงการทัง้ หมดตามสัญญากับ กฟผ. ประมาณ 5,273 ลาน
บาท ซึ่งกิจการรวมคาทั้งสองแหง ดำเนินงานขุดขนและรับรายไดจาก กฟผ. ภายใตสัญญาดังกลาว โดยมีอัตราคาจางที่
กำหนดไวแลวตลอดอายุโครงการตามสัญญา อยางไรก็ตาม ในสวนงานของบริษัทฯ ภายใตกิจการรวมคา บริษัทฯ ไดทำ
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สัญญาจางเหมาชวงกับกิจการรวมคาทั้งสองกิจการ โดยแบงงานระหวางผูรวมคาและบริษัทฯ รับเหมาชวงงานขุด-ขน
ดังกลาวในสวนของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราคาจางเปนอัตราคาจางตอหน�วยปริมาณขุดขน โดยจำแนกตามความ
แตกตางตามเคร�องจักรที่ ใช ประเภทของดิน หรือความยากงายในการทำงาน ซึ่งสำหรับการรับเหมาชวง บริษัทฯ จะ
รับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินงานขุดขน รวมถึง คาใชจายการบำรุงรักษาเคร�องจักรที่บริษัทฯ ใช ในการดำเนินงาน
คาใชจายในการปฏิบัติงาน เชน คาน้ำมัน คาวัตถุระเบิด คาแรง และคาใชจายอ�นๆ ที่เกี่ยวของ และอัตราคาจางของการ
รับเหมาชวงที่บริษัทฯ ไดรับ จะต่ำกวาอัตราคาจางจากสัญญาจางเหมาหลักที่กิจการรวมคาไดรับจาก กฟผ. เน�องจากจะมี
การกันเอาสวนตางไปใชเปนคาดำเนินงานของกิจการรวมคาเอง โดยเปนคาใชจายสวนกลางซึ่งรวมถึง คาใชจายดอกเบี้ย
ภาระการชำระคืนเงินตนเงินกูยืมธนาคาร คาบริหารงาน และคาใชจายอ�นๆ โดยบริษัทฯ มีการทำสัญญาจางเหมาชวงตั้งแต
ป 2555 โดยแบงงานที่เหลือในโครงการ 7 และโครงการ 7/1 ระหวางบริษัทฯ และผูรวมคาในมูลคาใกลเคียงกัน โดย
สัญญาจางเหมาชวงระหวางบริษัทฯ และกิจการรวมคา ITD-SQ สำหรับโครงการ 7 มีมูลคา 4,221 ลานบาท เริ่มตนตั้งแต
1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ และสัญญาจางเหมาชวงระหวางบริษัทฯ และกิจการรวมคา SQ-ITD สำหรับ
โครงการ 7/1 มีมูลคา 1,190 ลานบาท เริ่มตนตั้งแต 1 เมษายน 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ (รายละเอียดโครงการ
โปรดพิจารณาหัวขอลักษณะประกอบธุรกิจ)
ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการในหัวขอนี้ บริษัทฯ
จัดทำงบการเงินและรับรูรายไดและคาใชจายจากการดำเนินงานของสองโครงการนี้ จาก 2 สวนคือ (1) รายไดและคาใช
จายจากการรับรูสวนของบริษัทฯ ในกิจการรวมคาและ (2) รายไดและคาใชจายจากการดำเนินงานตามสัญญาจางเหมาชวง
กระบวนการสรางรายไดของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
กฟผ.
สัญญาจางเหมาหลัก
กิจการรวมคา
สัญญาจางเหมาชวง

รายไดของบริษัทฯ จากการดำเนินงานโครงการ
เหมืองแมเมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 สวน คือ
(1) รายไดจากการรับรูสวนของบริษัทฯ ในกิจการรวมคา
(2) รายไดจากการรับเหมาชวง

บริษัทฯ

(2) โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เปนคูส ญ
ั ญาโดยตรง ไดแก โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึง่ บริษทั ฯ เขาทำสัญญา
จางเหมาขุด-ขนดินและถานหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับบริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด
โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลคาโครงการทั้งหมด
ประมาณ 11,743 ลานบาท และเริ่มดำเนินการเม�อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และโครงการเหมืองแมเมาะ 8 ที่บริษัทฯ เขา
ทำสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถานที่เหมืองแมเมาะ สัญญาที่ 8 กับ กฟผ. เม�อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยเปนการ
บริการรับจางในการขุดขนดินและถานหิน ในโครงการ 8 ของเหมืองถานหินแมเมาะ ที่อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ระยะ
เวลาตามสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ
22,871 ลานบาท โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานโครงการเหมืองแมเมาะ 8 ลวงหนา ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(ก อ นวั น เริ ่ ม ดำเนิ น งานในสั ญ ญา) จึ ง ทำให ม ี ร ายได จ ากโครงการเหมื อ งแม เ มาะ 8 ตั ้ ง แต ไ ตรมาส 4 ของป 2558
(รายละเอียดโครงการ โปรดพิจารณาหัวขอลักษณะประกอบธุรกิจ)
รายงานประจำป 2559 l
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ในระยะเวลาระหวางป 2555 ถึงป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการสำหรับโครงการหลัก คือ โครงการ
เหมืองแมเมาะ ซึ่งรวมถึง (1) โครงการเหมืองแมเมาะ 7 และ (2) โครงการเหมืองแมเมาะ 7/1 โดยรายไดจากการดำเนิน
งานของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ รวมถึง แผนการดำเนินงานเหมือง เปาหมายการทำงานของบริษัทฯ
และราคาขุดขนดินเฉลี่ย ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะของเคร�องจักรที่เขาไปทำงานในพื้นที่และลักษณะพื้นที่หนางาน
การวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละโครงการในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 2558
และป 2559
หน�วย
2557
1,614.5
1,584.7
29.3

รายไดจากการใหบริการ
- โครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแมเมาะ 8
- อ�นๆ ของบริษัทฯ

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ตนทุนการใหบริการ
- โครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแมเมาะ 8

ลานบาท 1,233.3
ลานบาท 1,233.3
ลานบาท
ลานบาท
-

กำไรขั้นตน
- โครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแมเมาะ 8
- อ�นๆ ของบริษัทฯ

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

380.7
351.4
29.3

จำนวน
รอยละของรายไดรวมจาก
(ลานบาท)
การใหบริการ (รอยละ)
2558
2559
2558
2559
1,867.7 2,890.7
100.0 100.0
1,444.9 1,237.9
77.4
42.8
247.3
730.8
13.2
25.3
145.7
896.8
7.8
31.0
29.8
25.2
1.6
0.9
รอยละของรายไดจาก
แตละโครงการ
1,377.8 2,062.8
73.8
71.4
1,162.0 1,160.4
80.4
93.7
156.8
507.8
63.4
69.5
59.0
394.6
40.5
44
อัตรากำไรขั้นตนของ
แตละโครงการ
489.9
827.9
26.2
28.6
282.9
77.5
19.6
6.3
90.5
223.1
36.6
30.5
86.7
502.2
59.5
56.0
29.8
25.2
100
n.a.

อัตราเติบโต
(รอยละ)
2558 2559
15.7
54.8
(8.8) (14.3)
n.a. 195.5
n.a. 515.5
1.7 (15.4)

11.7
(5.8)
n.a.
n.a.

49.7
(0.1)
223.8
568.8

28.7
(19.5)
n.a.
n.a.
1.7

69.0
(72.6)
146.5
479.2
(15.4)

1. โครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1
รายไดจากการใหบริการของโครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1 เทากับ 1,237.9 ลานบาท และ 1,444.9 ลานบาท
สำหรับป 2559 และ 2558 ตามลำดับ โดยคิดเปนรอยละ 42.8 และรอยละ 77.4 ของรายไดรวมจากการใหบริการ
โดยรายไดจากการใหบริการลดลงจากปกอนหนาเน�องจากงานขุดขนโครงการแมเมาะ 7/1 ไดสิ้นสุดลงตั้งแตเดือนมิถุนายน
2558
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ตนทุนจากการใหบริการของโครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1 เทากับ 1,160.4 ลานบาท และ 1,162.0 ลานบาท
สำหรับป 2559 และ 2558 ตามลำดับ โดยคิดเปนรอยละ 93.7 และรอยละ 80.4 ของรายไดรวมจากการใหบริการของ
โครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1 ตนทุนจากการใหบริการ สวนใหญเปนคาซอมแซม คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาแรงงาน และ
คาเส�อมราคาและคาตัดจำหน�าย โดยตนทุนที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ไดแกคาซอมแซม คาเส�อมราคาของสินทรัพย
ของโครงการ 7 ในป 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จากการปรับปรุงสินทรัพย ใหมีสภาพดีขึ้นตามแผนงาน
แมวาคาเส�อมราคาของสินทรัพยของโครงการ 7/1 ลดลงจากปกอน จากการหยุดคิดคาเส�อมราคาในไตรมาสที่ 4 เน�องจาก
มีการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่มีไวเพ�อขาย
กำไรขั้นตน สำหรับป 2559 และ 2558 เทากับ 77.5 ลานบาท และ 282.9 ลานบาท ตามลำดับ กำไรขั้นตนป
2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุเกิดจากรายไดจากการใหบริการลดลงจากที่โครงการเหมืองแมเมาะ 7/1
สิ้นสุดลง
2. โครงการเหมืองหงสา
โครงการเหมืองหงสา เริ่มมีรายไดจากการดำเนินงานเม�อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตามเอกสารกำหนดการ
ดำเนินงาน (COD) ภายใตสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถานหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท หงสาเพาเวอร จำกัด
โครงการหงสามีรายไดรวม 730.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.3 ของรายไดรวมจากการใหบริการของ
ป 2559 และมีรายไดรวม 247.3 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 13.2 ของรายไดรวมจากการใหบริการของป 2558 สาเหตุ
ที่รายไดจากการใหบริการในป 2559 สูงกวาป 2558 เกิดจากปริมาณถานที่เพิ่มมากขึ้นตามสัญญา และปริมาณดินที่เพิ่มขึ้น
ตามแผนงาน
บริษัทฯ มีตนทุนจากการใหบริการในป 2558 จำนวน 156.8 ลานบาท เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพ�อเตรียมความ
พรอมสำหรับโครงการ เชน คาใชจายในสวนแรงงานที่ใช ในการเตรียมการกอนการเริ่มตนโครงการ และคาใชจายในการ
ดำเนินงานซึ่งเริ่มเม�อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ในขณะที่มีตนทุนจากการใหบริการในป 2559 จำนวน 507.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนาจากการเริ่มดำเนินงานขุดขนดินและถานหิน ตั้งแตตนป 2559 โดยสวนใหญเปน
คาซอมแซมซึ่งเกิดขึ้นตามรอบระยะเวลาการเช็คเคร�องยนตและอะไหล สวนคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเน�องจากการยกเวนภาษี
นำเขาน้ำมันเม�อป 2558 อัตราราคาคาน้ำมันเฉลี่ยป 2559 ที่สูงกวาชวงเวลาเดียวกันปกอน คาแรงงานที่เพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณงานขุดขนดินและถานที่ทำได และคาเส�อมราคาป 2559 ที่เกิดขึ้นเต็มป จากเคร�องจักรของโครงการที่เขามาเปน
สวนใหญตั้งแตปลายป 2558
กำไรขั้นตนของโครงการเหมืองหงสา ป 2559 และป 2558 เทากับ 223.1 ลานบาท และ 90.5 ลานบาท ตาม
ลำดับ โดยคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนของโครงการเทากับรอยละ 30.5 สำหรับป 2559 และรอยละ 36.6 สำหรับป 2558
โดยกำไรขั้นตนที่ปรับลดลงเกิดจากเหตุผลที่กลาวไวขางตน
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3. โครงการแมเมาะ 8
โครงการแมเมาะ 8 เริ่มมีรายไดจากการดำเนินงานเม�อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดจากการขุดขนดินทั้งหมด 896.8 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 31.0 ของรายได
รวมจากการใหบริการ และมีรายไดรวม 145.7 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 7.8 ของรายไดรวมจากการใหบริการของ
ป 2558 โดยรายไดเพิ่มขึ้นเน�องจากการผลิตเต็มป กำลังการผลิตที่ทำไดเพิ่มขึ้นตามแผนงาน และในชวงปลายป 2559
มีการรับรูรายไดตอหน�วยที่สูงขึ้นตามสัญญา
ตนทุนจากการใหบริการ ในป 2559 เปนรายการตนทุนผูรับเหมาชวงเปนหลักเน�องจากตามแผนการขุนขน
ใน 2 ปแรกที่เริ่มตนโครงการ บริษัทฯ จะใชผูรับเหมาชวง เน�องจากระบบเคร�องจักรใหญอยูระหวางการติดตั้ง โดยมีการ
เชาเคร�องจักรชวยเพ�อใชสำหรับปรับปรุงพื้นที่และทำถนนสำหรับโครงการ
กำไรขั้นตนของโครงการแมเมาะ 8 ในป 2559 เทากับ 502.2 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนของ
โครงการเทากับรอยละ 56 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาโครงการเหมืองแมเมาะ 7,7/1 และโครงการหงสา เน�องจากอยูระหวาง
ชวงตนของโครงการซึ่งบริษัทฯ ไดรับรายได ในอัตราตอหน�วยที่คอนขางสูงตามสัญญา และตามสภาพการดำเนินงานที่ใน
ชวงตนที่จะตองใชเงินกำไรสวนหนึ่งเปนตนทุนในการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่กอนเริ่มใชระบบเคร�องจักรใหญ
ตนทุนการใหบริการของบริษัท
รายการ

ตนทุนการใหบริการ
คาซอมแซม
คาน้ำมันเชื้อเพลิง
คาเชา
คาแรงงาน
คาวัตถุระเบิด
คาน้ำมันเคร�อง
คาไฟฟา
คาเส�อมราคาและคาตัด
ตนทุนผูรับเหมาชวง
ตนทุนอ�นๆ

จำนวน
(ลานบาท)

หน�วย

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

2557
2558
2559
1,233.26 1,377.83 2,062.78
273.66 173.89 241.18
200.04 190.74 303.14
56.57
64.07
65.47
149.21 173.85 198.50
50.01
98.33 108.72
36.64
38.21
38.66
20.00
20.68
39.54
365.90 458.71 601.99
79.57 147.97 452.29
1.66
11.39
13.28

รอยละของรายไดรวมจาก
การใหบริการ (รอยละ)
2557
76.4
17.0
12.4
3.5
9.2
3.1
2.3
1.2
22.7
4.9
0.1

2558
73.8
9.3
10.2
3.4
9.3
5.3
2.0
1.1
24.6
7.9
0.6

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

อัตราเติบโต
(รอยละ)
2558
11.72
(36.46)
(4.65)
13.26
16.51
96.62
4.3
3.42
25.36
85.95
585.75

2559
49.71
38.70
58.93
2.20
14.18
10.57
1.16
91.14
31.24
205.67
16.68

ตนทุนจากการใหบริการ สวนใหญเปนคาซอมแซม คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาแรงงาน และคาเส�อมราคาและคาตัด
จำหน�าย ซึ่งคาซอมแซม ซึ่งเปนรายการตนทุนที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ โดยเกิดขึ้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งมีการใชเคร�องจักรในการขุดขนและมีความจำเปนตองซอมแซมตามตารางเวลาซอมแซมอยูตลอดเพ�อใหการใชงานเปน
ไปไดตามแผนงาน โดยตนทุนขายเพิ่มขึ้นและลดลงสอดคลองกับปริมาณการขุดขนดินและถานหิน
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ในสวนของป 2557 ตนทุนจากการใหบริการลดลงเน�องจาก ตนทุนผูรับเหมาชวงที่ลดลงเน�องจากแผนงานที่
วาจางผูรับเหมาไดทำงานครบตามแผนงานที่กำหนดไวแลว ถึงแมวาจะมีคาเส�อมราคาและคาตัดจำหน�ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
เคร�องจักร อาทิเชน รถขุด รถบรรทุก และเคร�องจักรใหมทดแทนเคร�องจักรเกาตามแผนงาน เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีคาใชจายคาสำรองคาไฟฟาสวนเกินตั้งแตป 2557 ซึ่งเปนตนทุนการใชไฟฟาโครงการ 7 เน�องจากตามสัญญากับ กฟผ.
ตั้งแตเริ่มแรก ไดมีการกำหนดจำนวนหน�วยไฟฟาสวนหนึ่งที่ตองใชสำหรับทั้งโครงการและไดรับการสนับสนุนจากกฟผ. โดย
ในป 2557 2558 และป 2559 บริษัทฯ ยังไมได ใชไฟฟาเกินจำนวนจากที่ไดรับการสนับสนุน อยางไรก็ดี เน�องจากบริษัทฯ
คาดวาในการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ อาจมีคาไฟฟาสวนที่จะใชเกินจากการสนับสนุนของ กฟผ. บริษัทฯ จึงจะมีการ
ตั้งสำรองคาไฟฟาสวนเกินเปนคาใชจายสำหรับแตละงวด
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ป 2559 เทากับ 291.1 ลานบาท หรือรอยละ 10.1 ของรายไดรวมจากการ
ใหบริการ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 284.3 ลานบาท หรือรอยละ 15.2 ของรายไดรวมจาก
การใหบริการ ในป 2559 มีคาใชจายในการบริหารบางรายการเพิ่มขึ้นจากป 2558 เชน คาธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งเกิดจาก
คาธรรมเนียมค้ำประกันการทำงานสำหรับโครงการ 8 และ โบนัสพนักงาน เปนตน สวนคาใชจายในการบริหารที่ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอ นหนา ไดแก คาบริหารสวนกลางของกิจการรวมคาทีส่ น้ิ สุด ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 จากการหยุดดำเนินงาน
โครงการ 7/1 และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะป 2558 คือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการทำสัญญาซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนา คาใชจายจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (Share-based Payment) และคาตัดจำหน�ายภาษีถูกหัก
ณ ที่จาย เปนตน
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2559 และป 2558 เทากับ 135.1 ลานบาท และ 90.0 ลานบาท ตามลำดับ
หรือคิดเปนรอยละ 4.7 และรอยละ 4.8 ของรายไดรวมจากการใหบริการ ตามลำดับ
สำหรับป 2559 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2558 จำนวน 45.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.1 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของโครงการหงสาในป 2559 ที่บันทึกอยูในบัญชีเต็ม 12 เดือน
ในขณะที่ป 2558 ดอกเบี้ยเงินกูยืมดังกลาว เริ่มบันทึกในไตรมาสที่ 4 และยังมีดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มขึ้นจากการออกตั๋วแลก
เงินจำนวน 400 ลานบาทในป 2559
ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯ ในป 2559 มีจำนวน 99.8 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีที่แทจริง เทากับ
รอยละ 23.6 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราภาษีนิติบุคคล (อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัททั่วไป เทากับ 20%)
กำไรสุทธิ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ฯ ประจำป 2559 และประจำป 2558 เทากับ 322.7 ลานบาท และ 88.7 ลานบาท
ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ 11.2 และ 4.8 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลำดับ
สำหรับป 2559 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2558 เน�องจากกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
จากการดำเนินงานโครงการแมเมาะ 8 ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูง
รายงานประจำป 2559 l
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2558
2559
6,004.0
4,489.1
2,749.2
3,753.4
3,749.4
2,360.3
2,250.6
739.6
388.9
1.67x
5.07x
6.07x
6.15
2.45
1.75
26.23
20.58
20.82
21.58
15.73
13.52

สินทรัพย

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 1,514.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33.75
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเคร�องจักรและอุปกรณของโครงการแมเมาะ 8
พรอมกันนี้สวนหนึ่งมาจากเงินเพิ่มทุนของบริษัทสงผลใหบริษัทมีเงินสดคงเหลือเทากับ 920.86 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ป 2558 จำนวนเงิน 82.34 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้และรายไดที่ยังไมเรียกชำระ
ลูกหนี้และรายไดที่ยังไมเรียกชำระของบริษัทฯ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เทากับ 607.1 ลานบาท และ 838.4 ลานบาท ตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับลูกหนี้การคา 76 วัน และ
77 วัน สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลำดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยดังกลาวอยู
ในระดับใกลเคียงกับระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ใหแกลูกคาซึ่งสวนใหญคือ กฟผ.โดยบริษัทฯ ใหเครดิตทางการคากับ
กฟผ. จำนวน 60 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การคาจากลูกคาทั่วไปเพิ่มขึ้นเน�องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากโครงการแมเมาะ 8 และโครงการหงสา
ลูกหนี้และรายไดที่ยังไมชำระของบริษัทฯ แบงเปนจากลูกคาทั่วไป และจากกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยรายละเอียดมีดังนี้
ลูกหนี้และรายไดที่ยังไมชำระจากลูกคาทั่วไป สามารถแยกตามอายุหนี้คางชำระไดดังนี้

119 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

รายการ
31 ธันวาคม 2557
ลานบาท
รอยละ
สวนที่เรียกเก็บแลว
ยังไมถึงกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

295.1
0.0
21.1
0.1
1.0
317.3

93.0
0.0
6.6
0.0
0.3
100.0

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
460.2
4.8
3.5
3.8
0.1
472.4

97.4
1.0
0.7
0.8
0.0
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
764.58
0.0
0.0
0.0
0.0
764.58

100
0.0
0.0
0.0
0.0
100

ลูกหนี้และรายไดที่ยังไมชำระจากกิจการที่เกี่ยวของ ประกอบดวยกิจการรวมคาทั้ง 2 ราย เปนตน โดยสามารถ
แยกตามอายุหนี้คางชำระไดดังนี้
รายการ
31 ธันวาคม 2557
ลานบาท
รอยละ
สวนที่เรียกเก็บแลว
ยังไมถึงกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
สวนที่ยังไมเรียกเก็บแลว
หัก คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

34.0
6.9
4.1
8.0
22.9
75.9
75.9

44.8
9.1
5.3
10.6
30.2
100.0
100.0

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
86.4
5.1
4.1
9.3
29.7
134.6
134.6

64.2
3.8
3.1
6.9
22.0
100.0
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
3.36
36.04
6.68
7.61
20.08
73.78
73.78

4.55
48.85
9.05
10.31
27.22
100.0
100.0

โดยลูกหนี้และรายไดที่ยังไมชำระจากกิจการที่เกี่ยวของ เปนรายการรายไดจากสัญญารับเหมาชวงและคา
บริหารงานของบริษัทฯ จากกิจการรวมคา โดยสำหรับลูกหนี้มากกวา 12 เดือน เปนรายการรายไดคาบริหารงานซึ่งบริษัทฯ
คิดกับกิจการรวมคาของบริษัทฯ ในสวนที่ไมใชสวนไดเสียของบริษัทฯ สำหรับโครงการ 7 ซึ่งจะมีการพิจารณาชำระลูกหนี้
ดังกลาวเม�อกิจการรวมคามีสภาพคลองเพียงพอและจะชำระคืนทั้งหมดภายในสิ้นสุดโครงการ ดังนั้นจึงไมมีการตั้งคา
เผ�อหนี้สงสัยจะสูญ

รายงานประจำป 2559 l
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วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือสุทธิของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 ธันวาคม 2559
75.9 ลานบาท 83.3 ลานบาท และ 135.09 ลานบาท ตามลำดับ โดยวัสดุคงเหลือ รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุทั่วไป
อาทิเชน มอเตอร สายพาน ลูกกลิ้ง และสามารถสรุปไดดังนี้
รายการ

น้ำมันเชื้อเพลิง
วัสดุทั่วไป
วัสดุคงเหลือ
หัก คาเผ�อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

31 ธันวาคม 2557
ลานบาท
รอยละ
15.0
19.7
60.9
80.3
75.9
100.0
75.9
100.0

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
8.6
10.2
75.1
89.8
83.7
100.0
(0.4)
(0.5)
83.3
99.5

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
12.39
9.12
123.51
90.88
135.9
100.0
(0.81)
(0.60)
135.09
99.40

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการหักคาเผ�อมูลคาสินคาลดลง เน�องจาก
เปนรายการที่เปนอะไหลของเคร�องจักรในโครงการเหมืองแมเมาะที่ปจจุบัน บริษัทฯ ไมไดนำเคร�องจักรดังกลาวมาใช ในการ
ดำเนินงานโครงการแลว จึงมีการหักคาเผ�อมูลคาอะไหลสำหรับเคร�องจักรดังกลาว แตยังไมไดมีการตัดจำหน�ายเน�องจาก
บริษัทฯ คาดวาในอนาคตอาจสามารถนำอะไหลดังกลาวมาปรับปรุง (modify) และใช ในเคร�องจักรอ�นได
สินทรัพยหมุนเวียนอ�น
สินทรัพยหมุนเวียนอ�น สวนใหญประกอบดวย ภาษีรอเรียกคืน คาใชจายลวงหนา ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกำหนด
ชำระ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเทากับ 156.58 ลานบาท
145.32 ลานบาท และ 142.59 ลานบาท ตามลำดับ
รายการ

สินทรัพยหมุนเวียนอ�นๆ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน
เงินทดรองจาย
คาใชจายจายลวงหนา
อ�นๆ
รวม

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
49.37
5.83
79.27
4.18
13.63
4.30
156.58
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31.53
3.72
50.63
2.67
8.70
2.75
100.0

23.91
12.77
73.28
6.64
23.39
5.34
145.32

16.45
8.79
50.43
4.56
16.10
3.67
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
12.21
33.16
45.49
5.68
43.76
2.30
142.59

8.56
23.26
31.90
3.98
30.69
1.61
100.0

สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ�อขาย
กิจการรวมคาเอสคิว-ไอทีดี ได ใหบริการขุดและขนดิน กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและกิจการรวมคา
ไอทีดี-เอสคิว แลวเสร็จในระหวางเดือนมิถุนายน 2558 และกันยายน 2559 ตามลำดับ ปจจุบันการดำเนินงานของกิจการ
รวมคา เอสคิว-ไอทีดี เปนเร�องของการเรียกเก็บหนี้จากลูกคา การจายชำระหนี้และการตกลงรวมกันระหวางผูรวมการงาน
ในการดำเนินการตามแผนเพ�อหาผูซื้อสินทรัพยซึ่งผูบริหารคาดวาการขายจะเสร็จสมบูรณภายใน 1 ป
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2559 สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที ่ ถ ื อ ไว เ พ� อ ขายเป น เคร� อ งจั ก รและอุ ป กรณ จ ำนวน
167.63 ลานบาท (สุทธิจากขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจำนวน 26 ลานบาท)
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ของบริษัทฯ วันที่ 31ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่
31 ธันวาคม 2559 เทากับ 1,969.0 ลานบาท 3,480.3 ลานบาท และ 3,641.4 ลานบาท ตามลำดับ โดยที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ - สุทธิ ของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
รายการ

ที่ดิน
อาคาร
แคมป
เคร�องจักรและอุปกรณ
เคร�องตกแตง
อุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสราง
อะไหลที่ใชดำเนินงาน
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ – สุทธิ

31 ธันวาคม 2557
ลานบาท
รอยละ
38.5
2.0
98.1
5.0
0.8
0.0
1,793.7
91.1
4.4
0.2
3.2
0.2
13.5
0.7
2.0
0.1
14.9
0.8
1,969.0
100.0

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
38.5
1.1
80.1
2.3
3.2
0.1
3,144.8
90.4
3.3
0.1
5.3
0.2
10.1
0.3
132.1
3.8
62.9
1.8
3,480.3
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
38.5
1.06
109.63
2.01
12.37
0.34
2,952.92
81.09
4.32
0.12
4.73
0.12
8.93
0.25
474.33
13.03
35.67
1.98
3,641.40
100.0

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
เทากับ 161.1 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4.6 เน�องมาจากการจัดซื้อ-จัดหาเคร�องจักรและอุปกรณของโครงการแมเมาะ 8
แหลงที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในเดือนตุลาคม 2559
จำนวน 380 ลานหุน ทำใหทุนชำระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 750 ลานบาทเปน 1,130 ลานบาท
รายงานประจำป 2559 l
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หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เทากับ 2,360.3 ลานบาท 3,749.4 ลานบาท และ 3,753.38 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ สวนใหญ
ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น เปนตน และ
ในป 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2557 จากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสำหรับโครงการหงสา โดยเปนเงินกูยืมวงเงินกูยืมระยะยาว
ทั้งหมด 1,400 ลานบาท เพ�อใชลงทุนในโครงการซึ่งเริ่มดำเนินงานเม�อ 22 มิถุนายน 2558 และเบิกถอนเงินกูยืมระยะยาว
ทั้งหมดแลวในป 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ�อเปนเงินหมุนเวียน
ใช ในกิจการ และบางสวนนำมาคืนเงินกูยืมบุคคลที่เกี่ยวของกัน และเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่เพิ่มขึ้นเน�องจาก
โครงการหงสามีการเชาซื้อเคร�องจักรเพิ่มขึ้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่
31 ธันวาคม 2559 เทากับ 440.7 ลานบาท 728.3 ลานบาท และ 568.5 ลานบาท ตามลำดับ
รายการ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
333.3
107.4
440.7

75.6
24.4
100.0

627.84
100.5
728.34

86.2
13.8
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
518.07
50.4
568.47

91.13
8.87
100.0

เจาหนี้การคาของบริษัทฯ ที่เปนบุคคลภายนอก ประกอบดวย ผูขายวัสดุอุปกรณ วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง
และอ�นๆ เปนตน โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนลดลงจากปกอนหนาเน�องจากมีการทยอยชำระคืนตามกำหนดชำระ
และวางแผนการสั่งซื้อไดตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว
ในสวนเจาหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถพิจารณาเปน 4 รายการคือ (1) รายการคางชำระคา
เชาแคมปที่บริษัทฯ ตองชำระแกบริษัท สหกลเอนยิเนียร จำกัด (2) รายการเจาหนี้คาบริหารที่ ITD-SQ ตองชำระแก ITD
ที่บริษัทฯ บันทึกรายการเฉพาะสวนไดเสียของบริษัทฯ (3) รายการเจาหนี้คาวัตถุระเบิดที่บริษัทฯ ตองชำระแก ITD-SQ
และ (4) รายการเจาหนี้คาวัสดุอุปกรณและวัตถุระเบิดที่บริษัทฯ ตองชำระแก SQ-ITD
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯ มีสัญญาเชาการเงิน ซึ่งเปนการเชาซื้อเคร�องจักรหลักและยานพาหนะ อาทิเชน รถขุด รถบรรทุก และ
รถยนต เปนตน เพ�อใช ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองแมเมาะ ซึ่งสำหรับเคร�องจักรหลักมีระยะเวลาตามสัญญาเชา
ประมาณ 4-6 ป
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ทั้งนี้ เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ
วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2559 เท า กั บ 296.5 ล า นบาท 257.6 ล า นบาท และ 446.2ล า นบาท ตามลำดั บ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้นเน�องจากมีการทำสัญญาเชาการเงินโดยสวนใหญสำหรับรถบรรทุก
สำหรับโครงการหงสาและโครงการแมเมาะ 8
รายการ

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ไมเกิน 1 ป
ที่เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิ

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
206.2
237.7
122.9
566.8
(91.2)
(179.1)
296.5

36.4
41.9
21.7
100.0
(16.1)
(31.6)
52.3

71.7
248.6
55.4
375.7
(64.3)
(53.8)
257.6

19.1
66.2
14.8
100.0
(17.1)
(14.3)
68.6

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
116.47
485.94
7.76
610.16
(77.03)
(86.93)
446.2

19.09
79.64
1.27
100.0
(12.62)
(14.25)
73.13

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เทากับ 843.3 ลานบาท 1,834.1 ลานบาท และ 1,921.1 ลานบาท ตามลำดับ โดยเงินกูยืมระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
รายการ

เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกำหนดชำระเกินกวา 1 ป
รวม
รวมทั้งหมด

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
313.4
37.2
126.5
6.9
529.9
529.9
843.3

62.8
62.8
100.0

168.3
1,539.3
1,707.6
1,834.1

9.2
83.9
93.1
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
400.0
20.8
387.8
1,133.3
1,527.1
1,921.1

20.2
59.0
79.2
100.0

โดยในป 2557 เน�องจาก ITD-SQ ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถดำรงอัตราสวนทางการเงิน
ตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารได จึงไมเปนตามเง�อนไขของสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ จึงไดจัดประเภทเงินกูยืม
ดังกลาวจากเงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงทำให
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมียอดคงเหลือ อยางไรก็ดี ในไตรมาสแรกของป 2558
ITD-SQ ไดรับจดหมายยกเลิกการดำรงอัตราสวนทางการเงินจากธนาคาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาว
รายงานประจำป 2559 l
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เปนเงินกูยืมระยะยาวตามเง�อนไขปกติในสัญญาเงินกูยืม และมีการชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวตามแผน และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 เงินกูยืมเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมสำหรับโครงการเหมืองหงสา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น
เน�องจากบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสำหรับใชเปนเงินหมุนเวียนในกิจการและสวนหนึ่งสำหรับคืนเงินกูยืมบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใช ดังนี้
สินเช�อ
หนังสือค้ำประกัน
เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท สัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศ วงเงินปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

วงเงิน
(ลานบาท)
5,787
10,386

อัตราดอกเบี้ย วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
(ลานบาท)
(รอยละตอป)
1,545
0.25-0.75
MOR
9,867
MOR -1%
MLR -1%
อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ 3
เดือน + 2%
MLR – 1
-

เงินกูระยะยาว – โครงการเหมืองหงสา

1,400

เงินกูระยะยาว – โครงการเหมืองแมเมาะ
สัญญาที่ 8

5,065

MLR – 1

4,869

เงินกูแบบมีกำหนดเวลาวงเงิน ก

900

MLR - 0.75

-

เงินกูแบบมีกำหนดเวลาวงเงิน ข

150

MLR - 0.75

105

เง�อนไขการจายชำระ
-

ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เริ่ม
ชำระคืนเงินตนทุกเดือน ตาม
อัตราของการรับเงินคางาน
เริ ่ ม ชำระงวดแรกสิ ้ น เดื อ น
มกราคม 2560
ชำระในวันทำการสุดทายของ
แตละเดือน เริ่มชำระงวดที่ 1
ในเดือนมกราคม 2561 ชำระ
ตามจำนวนเงิ น ค า งานของ
โครงการที่ไดรับ
ชำระคืนเงินตนตามจำนวนที่
สูงกวาระหวางอัตรารอยละ
ของรายได ค  า งวดงานหรื อ
จำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญา
ชำระคืนเงินตนตามจำนวนที่
สูงกวาระหวางอัตรารอยละ
ของรายได ค  า งวดงานหรื อ
จำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญา

เงินกูยืมของบริษัทฯ มีขอจำกัดตางๆ เปนการทั่วไป ซึ่งรวมถึงขอจำกัดในการดำรงอัตราสวนทางการเงิน การกอ
ภาระหนี้สินของบริษัทฯ ความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เงินกูยืมค้ำประกันโดยการ
จดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต จำนำหรือจำนองเคร�องจักรของโครงการในสวนที่
เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัย และค้ำประกันโดยกรรมการ
บริษัทซึ่งหลังจากบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวสถาบันการเงินไดมีหนังสือบอกยกเลิกบุคคล
ค้ำประกันในเดือนมกราคม 2560 และกุมภาพันธ 2560
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 126.9 ลานบาท 75.8 ลานบาท และ 59 ลานบาท ตามลำดับ โดยแบงเปน
เงินกูยืมสวนหนึ่งที่บริษัทฯ กูยืมจากผูถือหุนและกรรมการบริษัทฯ เพ�อเสริมสภาพคลองทางธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียด
การกูยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในหัวขอ รายการระหวางกัน)
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
บริษัทฯ มีรายการเงินรับลวงหนาจากลูกคา ตามสัญญาบริการระหวาง บริษัทฯ และบริษัท หงสาเพาเวอร
จำกัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 200.0 ลานบาท
275.3 ลานบาท และ 127.29 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงเน�องจากมีเง�อนไขการชำระโดยทยอยหักรอยละ 10 ของมูลคา
บริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บแตละงวด ทำใหเงินรับลวงหนาจากลูกคาลดลงตามกำหนดการชำระ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
รายการ

สวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกำหนดชำระเกินกวา 1 ป
รวมเงินรับลวงหนา

31 ธันวาคม 2557
ลานบาท
รอยละ
40.4
20.2
159.6
79.8
200.0
100.0

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลานบาท
รอยละ
208.0
75.6
67.3
24.4
275.3
100.0

31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
รอยละ
127.29
100.0
0.0
0.0
127.29
100.0

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ำประกันสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ และกิจการที่ดำเนินงานรวมกันมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ และกิจการที่
ดำเนินงานรวมกันเฉพาะสวนของบริษัทฯ สำหรับการย�นประมูล การค้ำประกันเงินรับลวงหนา การค้ำประกันผลงานสำหรับ
โครงการตางๆของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 2,269 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เทากับ 4,332 ลานบาท และ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 4,241 ลานบาท เพิ่มขึ้นในชวงป 2558 และ ป 2559 เน�องจากมี
หนังสือค้ำประกันสำหรับโครงการเหมืองแมเมาะ 8 โดยเปนภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไมคาดวาจะ
มีผลเสียหายจากภาระค้ำประกันดังกลาว
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุและโปรแกรมคอมพิวเตอร
บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุและโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งบริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อและติดตั้ง
โปรแกรม Oracle และจะตองจายเงินสำหรับงานบำรุงรักษาระบบในอนาคตเปนจำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 0.3 ลานบาท และ 0.4 ลานบาทและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไมมี
ภาระผูกพันสำหรับรายการนี้
รายงานประจำป 2559 l
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ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเคร�องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเคร�องจักรกับบริษัทตางประเทศหลายราย โดย
บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาเคร�องจักรตามที่ระบุไว ในสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญากอสรางบานพักวิศวกรและบานพักพนักงาน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางบานพักวิศวกรและบานพักพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ
3.27 ลานบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถานหิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาขุด-ขนดินและถานหินที่จะตองจายคาบริการตามที่ระบุในสัญญา
สำหรับการจางเหมาของโครงการเหมืองแมเมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
ภาระผูกพันตามสัญญาจางบริการซอมบำรุงเคร�องจักร
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจางบริการซอมบำรุงเคร�องจักรที่จะตองจายคาบริการตามที่ระบุในสัญญา
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 388.9 ลานบาท 739.6 ลานบาท และ 2,250.6 ลานบาท ตามลำดับ
จำนวน (ลานบาท)
สวนของผูถือหุน

2557
388.85

2558
739.64

2559
2,250.58

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ลานบาท)
2557
49.23

2558
350.79

2559
1,510.94

ยอดการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2557
14.49

2558
90.21

2559
204.28

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 1,510.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
204.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก มีดังนี้
(ก) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เม�อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติดังนี้
(1) ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท เปน 750 ลานบาท โดยตัดหุนที่ยังมิไดออกจำหน�ายจำนวน
250 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนจำนวนเงิน 250 ลานบาท โดยบริษัทจดทะเบียนลดทุน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม�อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
(2) ใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750 ลานบาทเปน 1,150 ลานบาท โดยออกหุน สามัญใหมจำนวน 400 ลานหุน
มูลคาที่ตามไวหุนละ 1 บาท เพ�อเสนอขายหุนใหประชาชนทั่วไป 380 ลานหุนและรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 ลานหุน โดยบริษัท ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
เม�อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเม�อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนที่
ออกใหมตอประชาชนทั่วไป จำนวน 380 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.20 บาทตอหุน สงผลใหบริษัทฯ
มีสวนเกินจากการขายหุนจำนวน 803.5 ลานบาท
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รายการ
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน
หัก:มูลคาหุนจำนวน 380 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
หัก:คาใชจายในการเสนอขายหุนครั้งแรก
สวนเกินมูลคาหุน

จำนวนเงิน
(ลานบาท)
1,216
(380)
(32.49)
803.51

(ข) ผลประกอบการดำเนินการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำป 2559 จำนวนเงิน 322.7 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2558 จำนวนเงิน 88.7 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 263.6
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนใน ป 2557 ป 2558 และป 2559 เทากับรอยละ 13.5 รอยละ 15.7 และรอยละ
21.6 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเน�องจากกำไรในงวดนี้เพิ่มสูงขึ้น
สภาพคลอง
จำนวน (ลานบาท)

รายการ
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

2557
756.46
(92.81)
(665.87)
(2.23)

2558
735.46
(1,719.39)
998.68
14.74

2559
404.75
(690.03)
1,123.79
838.52

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2557 ป 2558 และป 2559 เทากับ 756.5 ลาน
บาท 735.5 ลานบาท และ 404.8 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่กำไร และมีรายการ
บวกกลับที่ไมใชเงินสด เชน คาเส�อมราคาและคาตัดจำหน�าย เปนตน และมีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น เชน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น เงินรับลวงหนาจากลูกคา เปนตน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในป ป 2557 ป 2558และป 2559 เทากับ 92.8 ลานบาท
1,719.4 ลานบาท และ 690 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งเงินสดจายดังกลาวจะเปนในรูปแบบของการลงทุนซื้อเคร�องจักรและ
อุปกรณเพ�อนำไปใชเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในโครงการ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2557 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทฯ จายเงินสดเพ�อ
ซื้อเคร�องจักร อาทิเชน รถขุด รถบรรทุก และเคร�องจักรใหมทดแทนเคร�องจักรเกาตามแผนงาน เปนตน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2558 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทฯ จายเงินสดเพ�อ
ซื้อเคร�องจักรและอุปกรณสำหรับโครงการเหมืองหงสา และซื้อสายพานใหมทดแทนสายพานเกาของโครงการเหมือง
แมเมาะตามแผนงาน
รายงานประจำป 2559 l
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2559 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทฯ จายเงินสดเพ�อ
ซื้อเคร�องจักรและอุปกรณสำหรับโครงการแมเมาะ 8 และโครงการหงสา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในป 2557 ป 2558 และป 2559 เทากับ
(665.9) ลานบาท 998.7 ลานบาท และ 1,123.8 ลานบาท ตามลำดับ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2557 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการจายชำระคืน
เงินกูยืมกับสถาบันการเงิน การจายชำระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และจายคืนเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2558 โดยมีสาเหตุสำคัญเกิดจากเงินกูยืมระยะยาว
ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,393 ลานบาท สำหรับโครงการเหมืองหงสาและบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
250.0 ลานบาทในระหวางป
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2559 เกิดจากการกูยืมเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ ในขณะทีจ่ า ยชำระคืนเงินกูย มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน เงินกูย มื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของและการ
จายชำระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 1,216 ลานบาทในระหวางป
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

หน�วย

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2558

เทา
เทา
เทา

0.41
0.26
0.47

0.64
0.48
0.46

ป 2559
1.30
1.01
0.25

อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 0.41 เทา 0.64 เทา และ 1.30 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลำดับ
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเน�องจาก ITD-SQ ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถดำรง
อัตราสวนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารได จึงไมเปนตามเง�อนไขของสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ จึงไดจัด
ประเภทเงินกูยืมดังกลาวจากเงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมระยะสั้นทำใหเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ในชวง
ไตรมาสแรกของป 2558 บริษัทฯ ไดรับจดหมายยกเลิกการดำรงอัตราสวนทางการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดประเภทเงิน
กูยืมระยะยาวตามเง�อนไขปกติในสัญญาเงินกูยืม ทำให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูยืมในสวนขางตน กลับมาจากเงิน
กูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมระยะยาว และทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่ดีขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 1.30 ซึ่งเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2558 และ
ป 2557 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน 2,255.3 ลานบาทในป 2559 จาก
918.8 ลานบาท ในป 2558 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 145.46 โดยเปนผลมาจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุนและ
รายการเทียบเทาเงินสด และมูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคาซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 60.8
อยางไรก็ดีในชวงป 2557ถึงป 2558 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองต่ำกวา 1 แตไมไดสงผลกระทบใหบริษัท
เพราะการเริ่มดำเนินงานในแตละโครงการบริษัทฯ จะไดรับเงินลวงหนาจากลูกคาเพ�อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อหรือ
มัดจำคาเคร�องจักรประมาณรอยละ 10 และไดรับเครดิตจากเจาหนี้การคาทำใหยืดระยะเวลาชำระหนี้ ไดตามกระแสเงินสด
ที่เขามา
อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร
รายการ
อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

หน�วย

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2558

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

23.59
10.68
3.03
13.52

26.23
11.01
4.74
15.73

ป 2559
28.64
18.57
11.08
21.58

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 23.6 รอยละ 26.2 และรอยละ 28.6 สำหรับงวดป 2557 2558 และ
2559 ตามลำดับทั้งนี้เปนผลมาจากโครงการแมเมาะ 8 และโครงการหงสาที่ไดพัฒนาและปรับปรุงเคร�องจักรใหมีคุณภาพ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมพื้นที่การทำงานไดเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ วางไว
บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 3.03 รอยละ 4.74 และรอยละ 11.08 สำหรับงวดป 2557 2558 และ
2559 ตามลำดับโดยปจจัยหลักๆ ที่ทำใหกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเน�องมาจากการบริหารและจัดการโครงการใหเปน
ไปตามแผนงานพรอมทั้งการควบคุมและบำรุงรักษาเคร�องจักรใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 13.5 รอยละ15.7 และรอยละ 21.5 สำหรับงวด
ป 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ เปนสาเหตุมาจากกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ จากโครงการหงสา และแมเมาะ
โครงการ 8
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
รายการ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

หน�วย

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2558

รอยละ
รอยละ
เทา

1.75
20.82
0.58

2.45
20.58
0.52

ป 2559
6.15
26.23
0.55

รายงานประจำป 2559 l
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บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 1.8 รอยละ 2.5 และรอยละ 6.2 สำหรับงวดป 2557
2558 และ 2559 ตามลำดับ ซึ่งเปนอัตราที่คอนขางต่ำเน�องจากบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรคอนขางสูงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนในสินทรัพยสงู เพ�อการดำเนินงานขุดขนและทำใหมคี า เส�อมราคาซึง่ เปนคาใชจา ยที่ไมใชเงินสดสูง
อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ซึ่งเปนอัตราที่รวมกำไรสุทธิและคาเส�อมราคาตอ
สินทรัพยถาวร จะเทากับรอยละ 20.8 รอยละ 20.6 และรอยละ 26.2 สำหรับงวดป 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ
ซึ่งเปนอัตราที่สูงขึ้นมาก
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
รายการ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน
อัตราการจายเงินปนผล

หน�วย

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2558

เทา
เทา
เทา
รอยละ

6.07
12.49
0.93
142.20

5.07
13.32
0.34
-

ป 2559
1.67
4.86
0.42
-

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน 250.0 ลานบาท ถึงแมวาหนี้สินจะเพิ่มขึ้นจากเงิน
กูยืมระยะยาวสำหรับโครงการหงสา
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นเน�องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นและจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ
ไดมกี ารชำระคืนเงินกูย มื บางสวนเพ�อลดดอกเบีย้ จาย ในสวนของอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบีย้ บริษทั มีความ
สามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลงจากป 2558 เน�องจากมีภาระดอกเบี้ยและเงินกูยืมในสวนของโครงการหงสาเต็มป

131 l บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ การเปดเผยขอมูล
และการนำเสนองบการเงินของบริษัทรวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2559 ซึ่ง
งบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึงการใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังในการเลือกใชนโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และ
การถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เพ�อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดกับ
ขอเท็จจริงที่เปนสาระสำคัญ เพ�อประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเพ�อทำหนาที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผย
ขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร�องตางๆ ดังกลาวไดปรากฏอยูในรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว ในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุม
ภายในดานตางๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพ�อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและ
เพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท ตลอดจนเพ�อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสำคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่น�าพอใจและ
สามารถสรางความเช�อมั่นไดอยางมีเหตุผลวางบการเงินของบริษัทสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความ
เช�อถือไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายสมบูรณ มณีนาวา)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ
3 ทาน ซึ่งมีประสบการณ ในดานการบริการจัดการบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ไดแก
นายศิริชัย โตวิริยะเวช เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางออ และ ดร.มงคล เหลาวรพงศ เปน
กรรมการตรวจสอบ ในรอบปบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ โดยไดประชุมรวมกับ
ฝายบริหาร ผูตรวจบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวของ 1/

รายช�อ

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
2. นางกิ่งเทียน บางออ
3. ดร.มงคล เหลาวรพงศ

ตำแหน�ง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ป 2558
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
3/3
5/8
3/3
6/8
3/3
5/8

ป 2559
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
7/7
10/10
7/7
9/10
6/7
9/10

1/ การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน

สรุปไดดังนี้

การเขารวมประชุมในสวนการกำกับดูแลกิจการการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสและ
งบการเงินประจำปรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังไดจัดประชุม
เป น การเฉพาะกั บ ผู  ส อบบั ญ ชี โดยไม ม ี ฝ  า ยบริ ห ารร ว มประชุ ม ด ว ย สำหรั บ รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ั ท สำหรั บ
รอบบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นอยางถูกตอง เปนไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีขอมูลซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการวาจาง บริษัท สูความสำเร็จ (ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน 2559)
และบริษัท ไอเวลท กรุป จำกัด (ตั้งแตเดือน กรกฏาคม 2559 เปนตนมา) ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการดานการตรวจสอบ
ภายใน โดยที ่ บ ริ ษ ั ท สู  ค วามสำเร็ จ และบริ ษ ั ท ไอเวลท กรุ  ป จำกั ด ไม ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ใดๆกั บ บริ ษ ั ท เพ� อ ใหก าร
ตรวจสอบภายในเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป น ผู  พ ิ จ ารณาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป รายงานตรวจสอบภายในกับฝายบริหารอยางตอเน�อง พรอมทั้งใหคำแนะนำและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน
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รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
3. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสังเกตการปฎิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัดโดย
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนของบริษัทในครั้งที่ผานมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ
เหมาะสม ปฎิบัติงานไดผลเปนอยางดี และเปนผูสอบบัญชีที่ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือ รายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเปนไปตามเง�อนไข
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต.
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทำการตรวจสอบและสนับสนุนใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฎิบัติ
ตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทอยางใกลชิด
ในรอบปบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และฝายบริหารไดพิจารณา
และดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวาง
แนวทางปฏิบัติใหเปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบได และสามารถปรับปรุง แก ไข เพ�อพัฒนาแนวทางการดำเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความทันสมัย ทันตอกฏเกณฑที่เกี่ยวของมากที่สุด
ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย โตวิริยะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบไปดวยสมาชิกจำนวน 6 ทาน ไดแก
1. นายวิทวัส ศิริสรรพ
2. นายกวิตม ศิริสรรพ
3. นายจตุรพร บุนยสถิตย
4. นายพงษธรรศ พิริยธนารุจน
5. นายสุรพล อนสุวรรณ
6. นางสาววันดี แซเอี้ยว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภาระความรับผิดชอบตามทีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให ท ำหน า ที ่ ก ลั ่ น กรองนโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย งในด า นต า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ทั ้ ง ในส ว นของความเสี ่ ย ง
ดานการเงิน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงดานกฎหมาย บุคลากร
และขอผูกพันตามสัญญาตางๆ ขององคกร การจัดหาเคร�องมือหรือมาตรการอ�นๆ ที่ ใชสำหรับวัดและประเมินความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพ�อใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจอยูในระดับที่ยอมรับได การประเมิน
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ รวมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
ในป 2559 มีเหตุการณสำคัญที่สงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อาทิ เชน
การดำเนิ น โครงการเหมื อ งแม เ มาะ 8 ตามเง� อ นไขสั ญ ญากั บ การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย ซึ ่ ง เริ ่ ม ต น เดื อ น
มกราคม 2559 และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรกจำนวน 380 ลานหุน เปนตน ซึ่งทำให
บริษัทฯ มีการเติบโตดานรายได และแหลงเงินทุน พรอมๆ กับความซับซอนที่มีมากขึ้นในการบริหารเคร�องจักร บุคลากร
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงตองปฏิบัติภารกิจตามที่ ไดรับมอบหมาย
ขางตนอยางรัดกุมและครอบคลุมในทุกความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เพ�อใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไว อันจะทำใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงตอเน�องตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส ศิริสรรพ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของผูสอบบัญชีอนุญาต
และงบการเงินรวม
บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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