>>> วิสัยทัศน์

Vision

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ในการทำ�เหมืองแร่อย่างมีคุณภาพ
และครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

>>> เป้าหมาย

Goal
บริษัทฯ จะดำ�เนินธุรกิจและขนดินและแร่ต่างๆ
จากโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกิจและกระจายฐานลูกค้า นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจให้เป็น
ตามหลักธรรมภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

>>> พันธกิจ

Mission

• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการ
มาพัฒนาและบริหารงานด้านการทำ�เหมืองให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า
• บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชำ�นาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและโอกาสในการ
ดำ�เนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต
• บริษัทฯ จะดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างองค์กร
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างและการจัดการ						
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาองค์กร
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ						
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาตและงบการเงินรวม
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่ ่วไปและข้
อมูอ
ลสมูำคัลญสำอื�่นคัญอื่น
ข้อข้อมูมูลลทัทัวไปและข้
ชื่อบริษทั
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

:
:

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษทั
Homepage
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ชนิดของหุน้

:
:
:
:
:
:
:

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ให้บริกำรและดำเนินงำน ด้ำนกำรทำเหมืองเปิ ดถ่ำนหินและ
ลิกไนต์อย่ำงครบวงจร โดยครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนใน
เหมือง กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง กำรให้คำปรึกษำด้ำน
งำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนำดใหญ่
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
บมจ. เลขที่ 0107558000148
http://www.sahakol.com
0-2941-0888
0-2941-0881
1,150,000,000 บำท
1,130,000,000 บำท
หุน้ สำมัญ

บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2229-2866
โทรสำร
:
0-2359-1262-3
ผูส้ อบบัญชี
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
87/1 อำคำรแคปปิ ตอล ทำวเวอร์ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 18 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์
:
0-2205-8222
โทรสำร
:
0-2654-3339
เลขำนุกำรบริษทั
นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2941-0888
โทรสำร
:
0-2941-0881
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รายงานประจำ � ปี 2017

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
งบการเงิ นรวม

Consolidated Financial Statements

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

PROFIT & LOSS (M THB)

รายได้จากการให้บริการ
รายได้รวม
ต้นทุนบริการ
กาไรก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ดอกเบีย้ จ่าย และภาษี
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

2558

2559

2560

Services Revenue
Total Services Revenue
Cost Of Services
EBITDA
EBIT
Net Profit
FINANCIAL POSITION (M THB)

1,867.7
1,873.4
1,377.8
683.2
211.2
88.7

2,890.7
2,911.5
2,062.8
1,169.0
557.6
322.7

3,153.6
3,185.7
2,321.7
1,182.6
572.1
360.1

สินทรัพย์รวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ รวม
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกระแสเงิ นสด

Total Assets
Current Assets
Non-Current Assets
Total Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders' Equity
CASHFLOW STATEMENT

4,489.1
918.8
3,570.2
3,749.4
1,690.3
2,059.1
739.6

6,004.0 10,240.8
2,255.3 1,989.6
3,748.6 8,251.2
3,753.4 7,662.6
1,959.7 3,807.3
1,793.6 3,855.3
2,250.6 2,578.2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น

Cash from Operation
Cash from Investing
Cash from Financing
FINANCIAL RATIOS

ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
จานวนวันเฉลีย่ ของสินค้าคงเหลือ (วัน)
จานวนวันเฉลีย่ ของลูกหนี้การค้า (วัน)
จานวนวันเฉลีย่ ของเจ้าหนี้การค้า (วัน)
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
EBITDA Margin (%)
EBIT Margin (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
ประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุน้ )
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ล้านบาท)

Asset Performance
Asset Turnover (times)
Avg.Inventory Process Period (days)
AVG.A/R Process Period (days)
AVG.A/P Process Period (days)
Profitability Performance
Gross Profit Margin (%)
EBITDA Margin (%)
EBIT Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Company Performance
Return on Equity (%)
Return on Assets (%)
Stock data
Earning per share (Baht/share)
Book Value (BV) (Baht/share)
Authorized Capital (M baht)
Paid-up Capital (M baht)

735.5 404.8 2,138.0
(1,719.4) (690.0) (5,196.7)
998.7 1,123.8 2,482.7

0.52
20.78
77.17
125.56

0.55
19.05
78.10
99.99

0.39
24.39
89.51
157.88

26.23%
36.58%
11.31%
4.74%

28.64%
40.44%
19.29%
11.08%

26.38%
37.50%
18.14%
11.30%

15.73% 21.58%
2.45% 6.15%

14.91%
4.43%

0.12
0.99
1,000
750

0.39
1.99
1,500
1,130

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

0.32
2.28
1,500
1,130

3

ผลประกอบการ
สหกลอิ
ปเมนท์จำกั
จำกั
(มหำชน)
บริบริ
ษัทษัทสหกลอิ
ควิคปวิเมนท์
ด ด(มหำชน)
วนรำยได้
จำกกำรให้
กำรปี2559-2560
2559-2560
สัดสัส่ดวส่นรำยได้
จำกกำรให้
บริบกริำรปี

Backlog2560
2560
Backlog

2560
2560

2559
2559
26%
26%

40,000
40,000

43%
43%

20,000
20,000

9,907
9,907

10,000
10,000
31%
31%

0 0

44%
44%

บริษัท สหกลอิ
ควิปเมนท์
จำกัดPhase8
(มหำชน)
Hongsa
Phase8
Phase
Hongsa
Phase
7 7
สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรปี 2559-2560

31%

2558
2558

2559
2559

12,000
12,000
4,000
10,000
10,000

Hongsa

Millions
Millions
Millions

3,000
8,000
8,000
6,000
6,000
1,868
4,489
2,000 4,489
4,000
4,000

3,154

Millions

8,000
0.30
0.30
6,000
4,489
0.20
0.20
0.12
4,000 0.12
0.10
0.10
2,000
0.00 0
0.00

2559
2559
2559

0 0
0

2560
2560
2560

2,063

10,241
0.320.32

6,004

3,753
3,749
3,749
1,378 3,753

7,663
26.4%
26.4%

Millions
Millions

Hongsa 89 MM8
89

2558
2558
2558

0 0

2558
2558

2559
2559

3,000
3,000
500

100
0 0
0

Total
backlog
2560
2560
2560

หน่วย : ล้ำนบำท

2,251
2,251

400
2,000
2,000
300

323

2,578
2,578
360

740740
89
2558
2558
2558

2559
2559
2559

2559
2559
2559

20%
20%
3,000
2,251

15%
15%
2,000
10%
10%

2560
2560
2560

0%0%0

2558
2558
2558

อัตรำกำไรสุทธิ
20%

26.2%

Tin mine

100100

2560
2560
2560

28.6%

2,578

11.1%
11.1%

11.3%
11.3%

2559
2559
2559

2560
2560
2560

4.7%
740
1,000 4.7%
5%5%

40%
30%

200200

ตวนของผู
รำก
ำไรสุ
อัตอัส่รำก
ำไรสุ
ท้ถธิทือธิหุ้น

อัตรำกำไรขั้นต้น

0.32

MM7

300300

2558 2559
2559 2560
2560
2558
2558
2559
2560

10%
10%
2,000

รายงานประจำ
� ปี 2017
0.39

1,417

360360

323323

9,907

1,000
1,000
200

40%
40%
8,000
28.6%
28.6%
26.2%
30% 26.2%
30%
6,000
20%
20%
3,753
3,749
4,000

0%0% 0

400400

วำไรส
นของผู
ส่วส่กนของผู
้ถือบ้ถหุปีือ้นหุ้น
ำหรั
7,663
7,663
2,322

35,448

500500

2560
2560

ตรำก
อัตอัหนี
รำก
้นต้้นนต้น
้สำไรขั
ิน ำไรขั

กำไรต่อหุ้น

4
0.40

2559
2559

1,000
2,000
2,000

2558
2559
2560
2558
2558 2559
2559 2560
2560

0.50

2558
2558

3,000
8,000
8,000

4,000
4,000

0.390.39

0.40
10,000
0.40

0 0

6,000
6,000
2,000

6,004
6,004

ก
อ้นหุย์้น
กำไรต่
อหุพ
สินำไรต่
ทรั
0.50
0.50
12,000

0

หนีหนี
ต้้สนิน้สทุินนจำกกำรให้บริกำร

1,000
2,000
2,000
2558
2558
2558

1,378
1,378

Phase8

2560
2560

10,241
10,241
2,891

10,000

44%
1,000
1,000

Millions
Millions
Millions

Phase 7

2,322
2,322
20,000

3,672

20,452

Millions
Millions
Millions

1,868
1,868

นทรั
ย์
สินสิรำยได้
ทรั
พย์พ
จำกกำรบริ
กำร

0 0
0

2,063
2,063

2,000
2,000

1,000
1,000
0 0

Millions
Millions

3,000
3,000

3,000
3,000

กำไรส
กำไรส
ำหรัำหรั
บปีบปี
30,000

27%

29%
3,154
3,154

หน่หน่
ยล้ำำ:นบำท
ล้ำนบำท
หน่
ววยยว::ล้
นบำท

40,000

Millions

Millions
Millions

2,891
2,891

Backlog 2560

2560

26%

43%

MM7 Hongsa
Hongsa MM8
MM8 Tin Tin
mine Total
Total
MM7
mine
backlog
backlog
2560
2560

นจำกกำรให้
ต้นต้ทุนนทุจำกกำรให้
บริบกริำรกำร

2559

4,000
4,000

1,417
1,417

Millions

รำยได้
จำกกำรบริ
รำยได้
จำกกำรบริ
กำรกำร

2,000
2,000

3,672 35,448
35,448
3,672

20,452
20,452

30,000
30,000

27%
27%

29%
29%

ำนบำท
หน่หน่
วย ว:ล้ยำ:ล้
นบำท

26.4%

15%

สารจากประธานกรรมการบริษทั
สารจากประธานกรรมการบริ
ษัท

ตลอดปี 2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างมันคงและ
่
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึง่ ถือว่า บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านงาน
เหมืองครบวงจรชัน้ นาของไทย
บริษัท สหกลอิค วิป เมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นองค์ก รที่มกี ารดาเนิ นธุรกิจที่ซ่อื ตรง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซึง่ ดาเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจขุดและขนดิน รวมถึง แร่
ต่ า งๆ จากโครงการทัง้ ในและต่ า งประเทศ พร้อ มทัง้ ใช้ ค วามรู้ แ ละความเชี่ย วชาญจากการเป็ น
ผูป้ ระกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทาเหมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมังคั
่ ง่
อย่างยังยื
่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยในปี 2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีปริมาณงานในมือกว่า 35,448
ล้านบาท
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถอื หุน้ ที่
ให้การสนั บ สนุ น บริษัท ฯ ตลอดมา ผมขอให้ค วามมันใจว่
่ า เราจะด าเนิ น ธุ รกิจอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเชื่อมันว่
่ า การที่บริษทั ฯ มีทมี
ผูบ้ ริหารที่มปี ระสบการณ์ และสืบทอดกันในธุรกิจมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีทมี งานที่มคี วามรูแ้ ละความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จะสามารถนาพาบริษทั ฯ ให้มผี ลประกอบการเติบโตอย่างมันคง
่ ยังยื
่ น ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นาย สมบูรณ์ มณีนาวา)
ประธานกรรมการบริษทั

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีา่ บหน้
ริหาร
สารจากประธานเจ้
าที่บริหาร

ในปี 2560 ที่ ผ่ านมา ถื อ เป็ น ปี แ รกที่ บ ริ ษั ท สหกลอิ ค วิป เมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ด าเนิ น งาน
ภายใต้ การเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ถือเป็ นก้ าวสาคัญในการสร้ างโอกาสทาง
ธุรกิจให้ กับบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่วมประมูลโครงการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ทงในและต่
ั้
างประเทศ และถือเป็ น
การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั บริษัทฯ อีกด้ วย
ในปี 2560 บริ ษั ทฯ มี ป ริ ม าณงานในมื อถึง 35,448 ล้ านบาท มี การเติบ โตของผลประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,186 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 360 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน พร้ อมกับการติดตังระบบเครื
้
่ องจักรหลัก ในการขุด-ขนดินและถ่านหินภายใต้ โครงการแม่เมาะ 8
เพื่อให้ พร้ อมกับการดาเนินงานในต้ นปี 2561 จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการทาเหมืองเป็ นอย่าง
ดี ผนวกกับทีมผู้บริ หารและบุคลากรทุกคนในองค์กรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน
ทาให้ ผลงานที่ผา่ นมาเป็ นที่นา่ พอใจ สามารถส่งมอบงานได้ ดี ตามกาหนดเวลา
ในนามของบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณ ลูกค้ า พันธมิ ตรทางธุรกิ จ
และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ ความมั่นใจกับแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และขอสัญญาว่า บริ ษัทฯ จะ
ดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นผู้นาในธุรกิจรับเหมางานเหมืองระดับอาเซียน
และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศาศวัต ศิริสรรพ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมบูรณ์ มณีนาวา
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ
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นายภวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายชาลี รักษ์สุธี
กรรมการ

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ฝ่ายบริหารงานธุรการและ Compliance
(Administraion & Compliance
Dept.

ผู้อำ�นวยการโครงการเมียนมาร์
(Project Director-MYM)

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ่ายปฎิบัติการ
(Operaton Dept.)

ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล
โครงการ CLMV
(CLMV Project Analysis Dept.)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(Business Development Dept.)

ฝ่ายจัดหาพัสดุและคลังพัสด
โครงการ CLMV
(CLMV Procruement and Inventory Dept.)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
(Procruement Dept.)
ฝ่ายสารสนเทศ
(Information Technology
Dept.)

ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Supply Chain
(Chief Supply Chain Officer)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน
(Budget Management &Project
Funding Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting
Dept.)

ฝ่ายประสานงานโครงการ
(Project Coordinator)
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลากร
(Organization & Human
Resource Development Dept.)

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
(Senior Vice President & Senior
Technical Advisor)

ฝ่ายปฏิบัติการโรงแต่งแร่และซ่อมบำ�รุง
(Processing Dept.)

ผู้จัดการโครงการหงสา ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Project Manager-HS) (Mining Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
(Maintenance Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(Chief Financial Officer)

ที่ปรึกษา
(Advisor)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

สำ�นักผู้บริหาร
(Executive Office)

คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

ฝ่ายวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และวิศวกรรม ผู้จัดการโครงการดีบุกเหมืองเฮนดา
(Engineering,Inno.,
(Project Manager-HTM)
R&D Dept.)

ผู้อำ�นวยการโครงการหงสา
(Project Director-HS)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(Chief Operation Officer)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล
(Mechanical Maintenance
Dept.)

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสายพาน
(Conveyor Operation
Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า
(Electrical Maintenance
Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mine
Operation Dept.)

ผู้จัดการโครงการแม่เมาะ
(Project Manager - MM)

ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ
(Project Director-MM)

โครงสร้างองค์กร

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ รกิจ
นโยบายภาพรวมการประกอบธุ
ความเป็ นมา
กลุ่มบริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรม
โยธำ มำตัง้ แต่ปี 2513 เพื่อรองรับกำรกระจำยควำมเจริญสูภ่ ูมภิ ำคทัวประเทศตำมนโยบำยกำรพั
่
ฒนำประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนำมใน
สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิน โครงกำรที่ 1 กับกำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำร
เปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถึง 2533
และได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ
3,544 ล้ำนบำท และ 9,865 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต่อมำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อเป็ นบริษทั หลักในกำรทำธุรกิจด้ำนกำรให้บริก ำรและ
ดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมือง กำรปฎิบตั ิงำนเปิ ดหน้ำเหมือง กำรให้
คำปรึก ษำด้ำ นงำนเหมือ ง และกำรให้เ ช่ ำ และซ่ อ มบำรุ ง เครื่อ งจักรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยัง คงมีค วำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ โดยได้รบั งำนก่อสร้ำ งสิง่ อำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำเหมือง
เช่น ถนน ทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น ในปจั จุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจรทัง้ หมดของ
กลุ่มบริษทั สหกล ได้ดำเนินกำรโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
ปจั จุบนั กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) ในอัตรำร้อยละ 50 เท่ำกัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำน
หินให้กบั เหมืองถ่ำนหิน ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ซึง่ กฟผ.เป็ นผูว้ ่ำจ้ำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถึง 2563
และโครงกำร 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยำยน 2558 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906 ล้ำนบำท และ 5,273 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ กำลังดำเนินโครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี
2558 ถึง 2569 และโครงกำร 8 ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ ซึง่ มีระยะเวลำตำมสัญญำระหว่ำงปี 2559 ถึง 2568
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พัฒนาการที่สาคัญ
ปี

เหตุกำรณ์ทส่ี ำคัญ

2526 – 2533

-

บริษัท สหกลเอนยิเนี ยร์ จ ำกัด ได้ ลงนำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดิน สำหรับ โครงกำร
เหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 1 กับ กฟผ. เพื่อดำเนินกำรขุดและขนดิน ปริมำณ 90.0 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรแน่น และงำนก่อสร้ำงอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ต่อมำ กฟผ. มีกำรจ้ำงงำนเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดินเพิม่ เติมปริมำณ 22.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่ น และ ขุดและคัดแยกถ่ ำน
ลิกไนต์ปริมำณ 1.5 ล้ำนตัน โดยมีมลู ค่ำรวม 3,544 ล้ำนบำท

2533 - 2541

-

บริษัท สหกลเอนยิเ นีย ร์ จ ำกัด ได้ ลงนำมสัญ ญำจ้ำ งเหมำขุด -ขนดิน และถ่ ำ น สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 2 กับ กฟผ. โดยมีมลู ค่ำงำนรวมทัง้ สิน้ 9,718 ล้ำนบำท
โดยรำยละเอียดของงำนสำมำรถแบ่งได้เป็ น
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมำณไม่น้อยกว่ำ 244.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 25.0 ล้ำนตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ด ำเนินกำร) ออกจำกบ่อเหมืองโดยใช้
เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสำยพำน (Belt Conveyor) และเครื่องโปรยดิน (Spreader)
จำนวนประมำณ 43.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น
ต่อมำ กฟผ. ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงทีท่ ง้ิ ดินในบ่อ Sub-basin และได้มกี ำรจ้ำงงำนเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดินเพิม่ เติม 75 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น มูลค่ำงำนรวมทัง้ สิน้ 147 ล้ำนบำท
งำนโครงกำรแม่เมำะ 2 มีมลู ค่ำรวมทัง้ หมดเท่ำกับ 9,865 ล้ำนบำท

2541– 2545

-

-

จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท ฯ ในนำม บริษัท ศิรวิ ิศวเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด โดยกลุ่ม
ครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อประกอบธุรกิจบริกำรงำนด้ำนเหมืองแร่และรับเหมำก่อสร้ำง ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้ำนบำท
บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด รับงำนกรมทำงหลวง ในกำรก่อสร้ำงถนนหมำยเลข 35
สำยธนบุร-ี ปำกท่อ ตอนดำวคะนอง บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 37 ระยะทำงยำวประมำณ
8 กม. รวมงำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำของกำรประปำนครหลวง และงำนก่อสร้ำงบ่อพักและ
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยมีมลู ค่ำโครงกำร 1,501 ล้ำนบำท

2546

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั ฯ
- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็ น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด เมื่อ
วันที่ 27 มกรำคม 2546 พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้ำนบำท โดยเน้นให้บริกำร
ด้ำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร อำทิ กำรวำงแผนงำนเหมืองและขนส่ง กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ด
หน้ำเหมือง กำรเป็ นที่ปรึกษำงำนเหมือง และกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรขนำดใหญ่และ
งำนซ่ อ มบ ำรุ ง นอกจำกนี้ บริษั ท ฯ ยัง มี ค วำมเชี่ย วชำญด้ ำ นกำรรับ เหมำก่ อ สร้ ำ ง
สำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น

2545 – 2553

งำนอื่นๆ
- บริษทั ฯ รับจ้ำงช่วงจำกบริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จำกัด ในกำรขุด ขน และย้ำยหน้ำ
ดินที่ เหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 4 ปริมำณ 28.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่ น โดยมีมูลค่ำ
โครงกำร 504 ล้ำนบำทเริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปี 2549
- บริษทั ฯ ร่วมกับ บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด จัดตัง้ กิจกำรร่วม

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปี

เหตุกำรณ์ทส่ี ำคัญ
ค้ำ เพื่อรับจ้ำง กฟผ. ในกำรขุดและขนดินทีเ่ หมืองแม่เมำะ ตำมสัญญำย่อยจ้ำงเหมำขุด
และขนดิน ปริมำณ 80.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่ น เริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปี 2552
โดยมีมลู ค่ำโครงกำร 2,820 ล้ำนบำท

2551 – 2563

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
- บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) จัดตัง้ กิจกำร
ร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ำรับงำน
ขุด ขน ลำเลียงดินและถ่ ำนหินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดิน และถ่ ำนหิน
สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7 โดยมีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906 ล้ำน
บำท โดยมีรำยละเอียดของงำนดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมำณ 365.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 50.0 ล้ำนตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่ว นที่ กฟผ. ดำเนินกำร) จำนวนประมำณ 40.0 ล้ำ น
ลูกบำศก์เมตรแน่น

2554 – 2558

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

2557

โครงกำรเหมืองหงสำ เมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
- บริษทั ฯ รับจ้ำง บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหิน ซึง่ มีมูลค่ำ
โครงกำรเท่ ำ กับ 11,742.7 ล้ำ นบำท โดยเข้ำ ลงนำมในสัญ ญำสัม ปทำนเมื่อ วัน ที่ 23
มกรำคม 2557 โดยมีรำยละเอียดงำนดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมำณ 207.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 82.5 ล้ำนตัน
- ในเดือนกรกฎำคม 2557 บริษทั ฯ จ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำกผลกำไรของปี
2555 ในอัตรำปนั ผลหุน้ ละ 14 บำท สำหรับหุน้ จำนวน 5,000,000 หุน้ คิดเป็ นเงินทัง้ หมด
70 ล้ำนบำท

2558

-

-
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บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จำก 500 ล้ำนบำท เป็ น 750 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ เรียก
เพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้ำนบำท เพื่อนำมำใช้ในโครงกำร
หงสำ โดยมีมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 จำนวน 200 ล้ำนบำท และ
มติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 26 มกรำคม 2558 และได้จดั สรรหุน้ ดังกล่ำวในวันที่ 27
กุมภำพันธ์ 2558
บริษทั ฯ จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริษทั มหำชน เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำงำนจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ โครงกำรที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหำคม 2558 ซึง่ มีมลู ค่ำรวมเท่ำกับ 22,871 ล้ำนบำท
โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2568 และมีรำยละเอียดของงำนดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมำณ 375.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตรแน่น

รายงานประจำ � ปี 2017

ปี

เหตุกำรณ์ทส่ี ำคัญ
รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 31.0 ล้ำนตัน
บริ ษัท สหกลพาวเวอร์ จากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 10 ล้ านบาท คิดเป็ นจานวนหุ้น
1,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นละ 10 บาท


-

2559

-

-

2560

-

-

จดทะเบียนเลิกกิจกำรบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด เนื่องจำกไม่มกี ำรดำเนินกิจกำรใด
แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด อยู่ระหว่ำงกำรชำระ
บัญชีเพื่อเลิกกิจกำร
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็ น 1,150 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุน้ เพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น 380 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1
บำท โดยหุน้ ทีเ่ หลืออีก 20 ล้ำนหุน้ สำรองไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ตำมมติ
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559
วันที1่ 4, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บุคคลทัวไปจองซื
่
อ้ หุน้ (Initial Public
Offering) จำนวน 380,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและ
เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ หรือร้อย
ละ 33.04 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนครัง้ นี้และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมกำรและพนักงำน มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 บำท โดยจำหน่ำยในรำคำหุน้ ละ 3.2 บำท
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สำมัญของ SQ
เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด มีกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้ำนบำท คิดเป็ นมูลค่ำ
หุน้ ทัง้ หมด 6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก
จังหวัดทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เป็ นงานรับทาเหมืองแบบครบวงจร
ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุดขนแร่ดบิ งานบริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่
จากโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน งานจัดการแร่ดบิ และการพัฒนาปรับปรุงโรงแต่งแร่ให้กบั
บริ ษัท เมียนมาร์ พงษ์ พิพทั ธ์ จากัด มูลค่าสัญญา 3,672 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมี
ปริมาณการผลิตแร่ดบี ุกปี ละประมาณ 2,100 ตัน
บริษทั ฯได้นาใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
จานวน 4,870,150 หน่วย มีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1
หุน้ ทีร่ าคาการใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 4,870,150 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหนุ้ ทีร่ อ
กำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญจำนวน 15,129,850 หุน้ และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอ
ขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 15,129,850 หน่วย
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)
50%

50%

กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

กิ จการร่วมค้า
เอสคิ ว – ไอทีดี

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

บริษทั
1 กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนกำรถือหุน้
ร้อยละ 50

2 กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี

ร้อยละ 50

3 บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จำกัด

ร้อยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร์

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1
(ปจั จุบนั โครงกำรที่ 7/1 สิน้ สุดแล้ว)
ลงทุนในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
พัฒนำและลงทุนในธุรกิจ ผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ำ

กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำลงวันที่ 6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้ำงขุด – ขนดินและถ่ำนหินทีเ่ หมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจำนวนเงิน 21,906
ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563
กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี
กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำโดยมีผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2554 ระหว่ำงบริษทั
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อย
ละ 50:50 เพื่อรับจ้ำงเหมำขุด – ขนดินและถ่ำนหินที่เหมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เป็ น
จำนวนเงิน 5,273 ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558 (อย่ำงไรก็ดี
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว มีกำรจ้ำงเหมำช่วงกิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี ให้ไปทำงำนพืน้ ทีโ่ ครงกำร 7 ตัง้ แต่
เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำรร่วมค้ำ เนื่องจำกทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำร
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ดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี นัน้ ยังมีศกั ยภำพในกำรใช้งำนต่อและโครงกำรที่ 7/1 และ โครงกำร 7
นัน้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหลังจำกทำงำนส่วนนี้เสร็จแล้วจึงจะมีกำรแบ่งทรัพย์สนิ สุดท้ำยระหว่ำงผู้ร่วมค้ำ และ
ดำเนินกำรเลิกกิจกำร)
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท มี
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ำ ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัดมีกำรเพิม่ ทุนระหว่ำงปี 2558 ทำให้ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็น
10 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่ำหุน้ ละ 10 บำท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และมี
กำรเพิม่ ทุนในปี 2559 จำนวน 20 ล้ำนบำท ทำให้ปจั จุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้ำนบำท คิดเป็ น
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท โดยบริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กติ ิยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตำมลำดับ ทัง้ นี้บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ
พลังงำนลม และ พลังงำนทำงเลือกอื่น
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รกิจ รกิจ
ลัลักกษณะการประกอบธุ
ษณะการประกอบธุ
ภาพรวมประกอบธุรกิ จ
ปั จจุบนั บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ ให้บริกำรงำนด้ำนกำรทำ
เหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ นกำรทำ
เหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึงทำกำร
ขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน เนื่องจำกบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร กำรให้บริกำรครอบคลุม
งำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) กำรวำงแผนงำนเหมืองและขนส่ง โดยบริษัท ฯ ทำกำรจัดทำแผนงำนในเหมืองทัง้ หมด เริ่มตัง้ แต่ กำร
เตรียมพืน้ ทีแ่ หล่งแร่ ทจ่ี ะขุด พื้นที่ท้งิ ดิน และพื้นที่ก่อสร้ำง กำรเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุ น รวมถึงกำรจัดทำแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลำง และระยะยำว แบบก่อสร้ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพำน ผนังกัน้ น้ำ คลอง
ผันน้ำ สำนักงำน ฯลฯ ตลอดจนแผนในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมือง
(2) กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง บริษทั ฯ สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองได้หลำยระดับด้วยควำมชำนำญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่
สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองแร่ได้หลำยประเภท เช่น ถ่ำนหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) กำรเป็ นทีป่ รึกษำงำนเหมือง
(4) กำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรขนำดใหญ่และงำนซ่อมบำรุง ซึง่ เป็ นกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำดำเนินงำน รวมถึงบริกำรงำนซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชำญ
(5) กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำและระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น
กลุ่ ม บริษัท สหกล เริ่ม ให้บริกำรด้ำ นเหมือ งตัง้ แต่ ปี 2526 โดยเป็ น ผู้ดำเนิ น ธุร กิจ ไทยรำยแรกที่ร ับผิดชอบ
ดำเนินงำนโครงกำรเปิ ดหน้ำเหมือง ทีม่ มี ูลค่ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท โดยงำนแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงกำรเหมือง
แม่เมำะ โครงกำร 1 ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่ำโครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 2,770
ล้ำนบำท งำนต่ อมำของกลุ่ม บริษัท สหกลคือ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่ำ
โครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 7,648 ล้ำนบำท หลังจำกนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งำนทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนขุด ขน และ
ลำเลียงดินและถ่ำนหิน งำนติดตัง้ ระบบสำยพำนในเหมืองแม่เมำะ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวงสำยสำคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษัท
สหกล อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยเป็ นผู้
รับจ้ำงในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหินใน โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8 ซึง่ เป็ น
โครงกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรในอดีตของ กฟผ. โดยโครงกำร 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่
30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 21,906 ล้ำนบำท โครงกำร 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554
สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2558 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 5,273 ล้ำนบำท และ โครงกำร 8 ซึง่ มีระยะเวลำ
ดำเนินกำรตำมสัญญำตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2568 และมีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
22,871 ล้ำนบำท (อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เจรจำกับ กฟผ. และขอเริม่ งำนในโครงกำร 8 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2558)
นอกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น บริษทั ฯ มีโครงกำรในต่ำงประเทศดังนี้
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1.เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษทั ฯได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน
หินกับบริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำประมำณ 11,743 ล้ำนบำท
เริม่ ต้นโครงกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และสิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569
2.เหมืองดีบุก จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ บริษทั ฯได้ลงนำมสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก เมื่อ
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 ให้กบั บริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งำนขุด
ขนหน้ำดินและกระสะ งำนขุดขนแร่ดบิ งำนบริหำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน งำนจัดกำรแร่
ดิบและกำรพัฒนำปรับปรุงโรงแต่งแร่ มูลค่ำสัญญำ 3,672 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมีปริมำณกำรผลิตแร่ดบี ุกปี ละ
ประมำณ 2,100 ตัน เริม่ งำนประมำณปี 2561 – 2567

ขั้นตอนการทาเหมือง
ขัน้ ตอนในกำรให้บริกำรทำเหมืองของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งเป็ น 2 ช่วงระยะเวลำกำรดำเนินงำนได้แก่ (1) ช่วง
กำรเตรียมงำน และ (2) ช่วงดำเนินงำนโดยใช้เครื่องจักรหลัก โดยสำมำรถสรุปขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนได้ดงั นี้
ช่วงการเตรียมงาน
(Preparation Work)
การทาเหมืองแบบบ่อเปิ ด
(Open Pit Mining)

-

สำรวจ, วำงแผน และรังวัดเบือ้ งต้น
เตรียมพืน้ ที่
ติดตัง้ เครื่องจักรและระบบต่ำงๆ
ทดลองใช้เครื่องจักรหลัก

ช่วงดาเนิ นงานโดยใช้เครือ่ งจักรหลัก
(Main Equipment Period)
-

เจำะและวำงระเบิด
ขุดและขนดิน
ลำเลียงผ่ำนระบบสำยพำน
โปรยดินด้วยเครื่อโปรย (Spreader)

ขัน้ ตอนการเตรียมงาน (Preparation Work)
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในช่วงกำรเตรียมงำนจะเริม่ จำก (1) งำนสำรวจพืน้ ทีเ่ พื่อรังวัดพืน้ ทีท่ ำงำนเบือ้ งต้น
และกำรวำงแผนทำเหมือง (2) งำนเคลื่อนย้ำยเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ (3) งำนเตรียมพืน้ ที่ เช่น ดำเนินกำร
ถำงป่ ำ ปรับพืน้ ที่ ทำทำงระบำยน้ ำ ฯลฯ (4) งำนก่อสร้ำง เช่น ถนน สะพำนสำหรับสำยพำนขนดิน (Waste Conveyor
Bridge) สะพำนสำหรับ รถบรรทุ ก สิบ ล้อ ข้ำ มท่ อ คอนกรีต (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งำนติด ตัง้ และ
ประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ ำ 22 กิโลโวลต์ (KV) ระบบกำรกำจัดฝุ่ น เช่น สถำนีสบู น้ ำและชุดหัวฉีดน้ ำ และ
ระบบโม่สำยพำนลำเลียงดินและเครื่องโปรย (6) งำนทดลองกำรขุดขนดินเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับงำนในช่วงกำร
ใช้เครื่องจักรหลัก
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เครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในช่วงกำรเตรียมงำน ได้แก่ รถขุดแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเทท้ำยสิบล้อ รถแทรกเตอร์
รถเกรด รถบด รถน้ำ ฯลฯ เครื่องจักรเหล่ำนี้สว่ นใหญ่จะนำมำใช้เป็ นกำรเฉพำะในช่วงกำรเตรียมงำนตำมทีก่ ำหนด จะ
มีบำงส่วนเท่ำนัน้ ทีเ่ หลือไว้เพื่อจะนำไปใช้เป็ นเครื่องจักรสนับสนุนในรำยกำรอื่นๆ
สำหรับรำยละเอียดของงำนในช่วงเวลำเตรียมงำนมีดงั นี้
(1)

งานสารวจพืน้ ที่เพื่อรังวัดพืน้ ที่ทางานเบือ้ งต้น จะเริม่ ดำเนินกำรทันทีดว้ ยกำรตรวจสอบหมุดเขตและ
แนวเขต พร้อมทัง้ ตรวจสอบระดับดินเดิมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่รงั วัดของลูกค้ำ ให้แล้วเสร็จก่อนเริม่ งำนขุด
และขนดิน เพื่อนำมำใช้ในกำรออกแบบแผนกำรทำงำนเหมือง

(2)

งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ จะเริม่ ดำเนินกำรทันทีหลังจำกทีไ่ ด้รบั กำรยืนยัน
ให้ดำเนิ น กำรโดยลูก ค้ำ โดยจะน ำเครื่อ งจัก รกลที่เ คยใช้ง ำนมำแล้ว และผ่ ำ นกำรดูแ ลรัก ษำอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ มำตรวจคุณภำพและปรับปรุงสภำพ (Reconditioning) เครื่องจักรหลัก เช่น บุง้ กีห๋ มุน (Bucket
Wheel) เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสำยพำนลำเลียง (Belt Conveyor) เครื่องโปรยดิน (Spreader) รถขุด
(Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสำมำรถใช้งำนได้ดกี บั สภำพงำนของเหมืองและใช้งำนได้ตลอดอำยุ
โครงกำรทีไ่ ด้รบั ว่ำจ้ำง

(3)

งานเตรียมพืน้ ที่ เช่น งำนถำงป่ ำ งำนระบำยน้ำออกจำกพืน้ ทีท่ ำงำน งำนปรับพืน้ ทีแ่ ละไถเกลีย่ บริเวณ
ทีจ่ ะทำกำรขุดขนดินและบริเวณทีท่ ง้ิ ดิน และงำนปรับพืน้ ที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับงำนก่อสร้ำง
และติดตัง้ ระบบสำยพำน

(4)

งานก่อสร้าง
-
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งานก่อสร้างระบบระบายน้า เพื่อควบคุมปริมำณน้ ำและบังคับน้ ำในบริเ วณดังกล่ำวให้ไหลไป
ตำมทิศทำงทีก่ ำหนดโดยอำจมีกำรปรับแต่งเพิม่ เติมจำกแบบทีก่ ำหนดตำมสภำพทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในขณะปฎิบตั ิงำนเพื่อให้กำรระบำยน้ ำได้ผลเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ ต้องเสนอให้ลูกค้ำ
พิจำรณำเห็นชอบก่อนกำรดำเนินกำรเสมอ ทัง้ นี้งำนก่อสร้ำงทีเ่ กีย่ วข้องมีรำยละเอียดดังนี้
-

ระบบระบำยน้ ำบริเวณบ่อเหมืองและบริเวณบ่อรอบเหมือง ประกอบด้วย งำนก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ำ บ่อพักน้ ำ (Sump) Drop Structure ท่อระบำยน้ำลอดระบบสำยพำนและ
ลอดถนน และทำงลำด (Ramp)

-

ระบบระบำยน้ ำบนที่ท้งิ ดิน ประกอบด้วย งำนก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ Drop Structure
และท่อระบำยน้ำ

-

งานก่อสร้างสะพาน สำหรับรถบรรทุกดินของงำนเตรียมกำรจะดำเนินกำรก่อสร้ำง และสำหรับ
สำยพำนขนดิน

-

งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ซึง่ บริษทั ฯ ต้องสร้ำงในตำแหน่งทีถ่ นนหรือทำงวิง่ ตัด
ผ่ำนกับสำยพำนงำนดินของผูร้ บั จ้ำง โดยจะต้องให้สำยพำนงำนดินลอดทำงวิง่ ของถนน ทัง้ นี้ ท่อ
คอนกรีต (Box Culvert) ดังกล่ำว จะต้องสำมำรถรับน้ ำหนักของรถบรรทุกขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 21
ตัน และให้มคี วำมกว้ำงของผิวถนนไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร

-

งานก่อสร้างถนนและทางวิ่ ง โดยบริษทั ฯ ต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงตำม Typical Cross Section
คือให้มคี วำมกว้ำงของผิวถนนประมำณ 4 เท่ำของควำมกว้ำงรถบรรทุก และต้องมีไหล่ถนนกว้ำง
ข้ำงละไม่น้อยกว่ำ 0.25 เท่ำของควำมกว้ำงตัวรถบรรทุก ในส่วนของควำมลำดเอียงของถนน
(Gradation) นัน้ ให้มคี วำมชันได้ไม่เกินร้อยละ 8 และถนนสำยหลักนัน้ ต้องปูดว้ ยวัสดุกนั ลื่น เช่น

รายงานประจำ � ปี 2017

หินคลุก ดินลูกรัง หรือดินเชลไหม้ไฟ เป็ นต้น โดยกำรสร้ำงถนนและทำงวิง่ สำมำรถแบ่งออก
ตำมอำยุกำรใช้งำนได้ 2 ประเภท ดังนี้

(5)

-

แบบถาวร (Permanent Road) คือถนนทีต่ อ้ งใช้ตลอดอำยุสญ
ั ญำ ได้แก่ ถนนรอบบ่อ
เหมือง ถนนตำมผนังบ่อเหมือง ถนนตำมผนังของทีท่ ง้ิ ดิน และถนนจำกบ่อเหมืองไปยัง
ทีท่ ง้ิ ดิน กำรก่อสร้ำงถนนแบบถำวรต้องดำเนินกำรตำมแปลนทีก่ ำหนดโดยเคร่งครัด

-

แบบชัว่ คราว (Temporary Road) คือ ถนนที่ท ำขึ้น เพื่อ ใช้ง ำนในระยะเวลำสัน้ ๆ
ประมำณ 2 ถึง 3 ปี แล้วเปลี่ยนแนวถนนใหม่เพื่อให้เหมำะกับงำนในช่วงนัน้ ๆ กำร
ก่อสร้ำงถนนแบบชัวครำวขึ
่
น้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ โดยต้องดำเนินกำรก่อสร้ำง
และบำรุงรักษำถนนเอง

งานก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น บ้ำนพัก สำนักงำน โรงเก็บวัตถุระเบิด โรงเก็บพัสดุ
โรงซ่อมเครื่องจักรกล ตลอดจนสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นๆ

งานติ ดตัง้ และประกอบเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และระบบต่างๆ มีรำยละเอียดดังนี้
-

งำนติดตัง้ เครื่องโม่ดนิ

-

งำนติดตัง้ ระบบสำยพำนลำเลียงดิน

-

งำนติดตัง้ เครื่องโปรยดิน

-

งำนติดตัง้ ระบบกำรกำจัดฝุ่ นในเครื่องโม่และระบบสำยพำนดินแบบเปี ยก (Wet Collector) ซึ่ง
เป็ นวิธกี ำรใช้ละอองน้ ำเกำะกับละอองฝุ่ นเพื่อให้อนุ ภำคฝุ่ นมีน้ ำหนักมำกขึน้ โดยได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกลูกค้ำก่อนดำเนินกำรติดตัง้ และใช้ระบบสำยพำนขนดินตำมสัญญำ ทัง้ นี้บริษัท ฯ
ต้องทำกำรควบคุมไม่ให้ค่ำควำมทึบแสงเกินกว่ำทีเ่ กณฑ์ทล่ี กู ค้ำกำหนด

การดาเนิ นงานในช่วงการใช้เครื่องจักรหลัก (Main Equipment Period)
รายละเอียดการเจาะและใช้วตั ถุระเบิ ด
กำรเจำะและใช้วตั ถุระเบิดช่วยในกำรเปิ ดหน้ำดินเพื่อทำลำยโครงสร้ำงชัน้ ดินให้มสี ภำพแตกตัวและเป็ นกำรช่วย
ให้เ ครื่อ งจัก รกลสำมำรถท ำงำนได้ง่ ำ ยขึ้น อีก ทัง้ ยัง เป็ น กำรเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพในกำรขุด และยืด อำยุ ใ ช้ง ำนของ
เครื่องจักรกลให้มำกขึน้ อย่ำงไรก็ดี กำรระเบิดดังกล่ำวจำเป็ น ต้องควบคุมแรงสันสะเทื
่
อนจำกจุดวัดทีก่ ำหนดไว้ ไม่ให้
เกินค่ำมำตรฐำนตำมข้อตกลงที่ได้ทำระหว่ำงบริษัท ฯ และลูกค้ำ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ท่ปี ระมำณ 2 ถึง 3 มิลลิเมตรต่อ
วินำที
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รายละเอียดการขุดและขนดิ น
งำนขุดขนดินจะเริม่ ตัง้ แต่ช่วงระยะเวลำกำรเตรียมงำน ซึง่ ในช่วงเวลำดังกล่ำวจะมีกำรขุดขนดิน (Overburden)
เพื่อทำแนวสำยพำนสำหรับขนดินและถนนตำมแผน หลังจำกนัน้ จะเป็ นช่วงใช้เครื่องจักรหลักซึง่ สำมำรถแบ่งเป็ น 2
ระบบดังนี้
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-

ระบบกึ่งต่อเนื่ อง (Semi-continuous Mining System) (“ระบบ A”) จะมีกำรเจำะและใช้วตั ถุ ระเบิด
เพื่อ ท ำให้ดิน แตกตัว แล้วใช้ร ถขุด บุ้งกีเ๋ สย (Front Shovel) เพื่อ ขุด ดิน และใช้ร ถบรรทุ กเทท้ำย (Rear
Dump Truck) เพื่อขนไปยังเครื่องโม่ดนิ เพื่อทำให้ดนิ มีขนำดทีเ่ หมำะสม ดินดังกล่ำวจะถูกส่งต่อไปยังที่
ทิง้ ดินโดยสำยพำนลำเลียง และเครื่องโปรยดินเพื่อให้ได้รปู แบบตำมทีก่ ำหนด

-

ระบบต่ อเนื่ อง (Continuous Mining System) (“ระบบ B”) เป็ น ระบบที่ใช้ร ถขุด บุ้ง กีห๋ มุน (Bucket
Wheel Excavator) ซึ่งทำงำนแบบต่อเนื่องเพื่อขุดดินลงระบบสำยพำนซึ่งจะขนดินไปยังที่ท้งิ ดินและใช้
เครื่องโปรยดิน โปรยดิน เพื่อให้ได้รูปแบบตำมที่กำหนด ระบบ B เป็ นระบบที่สำมำรถขุดดินได้อย่ำง
ต่อเนื่องในปริมำณทีม่ ำกกว่ำระบบ A แต่มขี อ้ เสีย คือมีควำมคล่องตัวในกำรทำงำนต่ ำและใช้เวลำในกำร
ซ่อมบำรุงมำก
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ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรขุดและขนดินทัง้ 2 ระบบ บริษทั ฯ จำเป็ นต้องศึกษำสภำพทำงธรณีวทิ ยำอย่ำงละเอียด
และระหว่ำงดำเนินกำรขุดและขนดิน บริษทั ฯ ต้องเจำะสำรวจหำข้อมูลของชัน้ ถ่ำนเพิม่ เติม เพื่อวำงแผนกำรขุดและขน
ซึง่ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี
(1)

กรณี ดินไม่ได้แทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้วธิ กี ำรขุดโดยทำกำรเจำะระเบิดก่อนเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน
และเพิม่ ประสิทธิภำพของเครื่องจักร เมื่อทำกำรระเบิดแล้วจะทำกำรปรับพืน้ ทีห่ น้ำงำนให้อยู่ในระนำบ
เดียวกันเพื่อให้เครื่องจักรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

(2)

กรณี ดินแทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้เครื่องจักรช่วย อำทิ รถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร์ ในกำร
แยกชัน้ ถ่ ำนออกจำกดิน กำรเลือกใช้วธิ กี ำรขุดในกรณีดงั กล่ำวขึน้ อยู่กบั ลักษณะของกำรวำงตัวและ
ควำมหนำของชัน้ ดินและชัน้ ถ่ำน

รายละเอียดของการทิ้ งดิ น
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรทิง้ ดินระหว่ำงกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมแบบทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยถ้ำหำกมี
กำรเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ ต้องเสนอรำยละเอียดของกำรทิง้ ดินและต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกลูกค้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน
จึงดำเนินกำรได้ กำรทิง้ ดินมีรำยละเอียดดังนี้
(1)

งานไถเกลี่ยและปรับแต่งที่ทิ้งดิ น หลังจำกกำรทิง้ ดินโดยเครื่องโปรยดิน บริษทั ฯ จะทำกำรบดอัดกอง
ดินโดยใช้รถแทรคเตอร์ตนี ตะขำบไถเกลีย่ ปรับระดับเพื่อควบคุมทิศทำงกำรไหลของน้ ำในบริเวณที่ท้งิ
ดิน สำหรับขอบเขตสุดท้ำยของผนังทีท่ ง้ิ ดิน จะใช้รถแทรกเตอร์และรถแบคโฮ (Backhoe) ปรับแต่งและ
ทำกำรขุดร่องระบำยน้ำในส่วนทีเ่ ป็ นคันดิน เพื่อบังคับน้ำให้ไหลตำมทิศทำงทีก่ ำหนด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

21

(2)

การทิ้ งดิ นในระยะ 5 เมตรสุดท้ายของ Side Slope จะดำเนินกำรคัดเลือกดินประเภทหน้ำดิน (Top
Soil) หรือดินเหนียวสีแดง (Red Bed) หรือดินประเภทอื่นๆ ทีส่ ำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัยและ
เกษตรกรรมมำทิง้ ดินและจะดำเนินกำรปรับแต่งพืน้ ทีใ่ ห้ได้รปู แบบตำมทีก่ ำหนด

(3)

การทิ้ งดิ นในชัน้ สุดท้าย ในส่วนทีท่ ง้ิ ดิน จะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรถมดินบริเวณดังกล่ำว โดย
ดำเนินกำรตัดต่อสำยพำนเพื่อโปรยดินให้ชดิ ชอกเขำ หรือดำเนินกำรด้วยวิธอี ่นื ๆ เพื่อให้สำมำรถขนดิน
ไปถมในช่องว่ำงทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้ตำมแบบและข้อกำหนดของลูกค้ำ

(4)

การทิ้ งดิ นในบริเวณบ่อเหมือง (Inside Dump) จะทำกำรทิง้ ดินโดยกำรขุดขนในพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดไว้และ
นำไปถมกลับในบ่อเหมืองในบริเวณทีล่ กู ค้ำกำหนดไว้

รายละเอียดของการป้ องกันและกาจัดฝุ่ น
บริษัทฯ จะดำเนินกำรป้ องกันและกำจัดฝุ่ นซึ่งเกิดจำกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรเจำะระเบิด ขุดขน ย่อย
ขนำด และระบบสำยพำน ในบริเวณทีบ่ ริษทั ฯ รับผิดชอบตลอดอำยุสญ
ั ญำ งำนป้ องกันและกำจัดฝุ่ น สำมำรถแบ่งตำม
ประเภทของงำนได้ 3 ประเภทดังนี้
(1)

งานเพิ่ มความชื้นหน้ างาน บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเพิม่ ควำมชืน้ หน้ำงำนโดยกำรฉีดพรมน้ ำโดยตรงสู่
งำนดินและงำนถ่ำนเพื่อควบคุมเรื่องฝุ่ นหน้ำงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย

(2)

งานกาจัดฝุ่ นบนทางวิ่ ง บริษทั ฯ จะดำเนินกำรฉีดพรมน้ ำลงสู่งำนดินและงำนถ่ำนในบริเวณบ่อเหมือง
ตลอดระยะเวลำทำงำน เพื่อลดฝุ่ นทีฟ่ ้ ุงกระจำยในขณะทำงำน

(3)

งานกาจัดฝุ่ นในระบบสายพาน บริษัท ฯ จะดำเนินกำรกำจัดฝุ่ นละอองแบบเปี ยกซึ่งเป็ นวิธกี ำรใช้
ละอองน้ำเกำะกับละอองฝุ่ นเพื่อให้อนุภำคของฝุ่ นมีน้ำหนักมำกขึน้ เพื่อให้อนุภำคฝุ่ นตกลงสูพ่ น้ื ดินให้เร็ว
ทีส่ ดุ และมีผลกระทบต่อคุณสมบัตขิ องดินและถ่ำนทีข่ ดุ น้อยทีส่ ดุ

โครงการปัจจุบนั
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดำเนินโครงกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำกับลูกค้ำ
และ (2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง โดยโครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำร
เหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ สำหรับโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ สปป.ลำว ซึง่ เข้ำทำสัญญำกับบริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด และ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำร 8 ซึง่ ทำสัญญำกับ กฟผ. รวมทัง้ โครงกำรเหมืองดีบุก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ทีจ่ ะเริม่ โครงกำรในปี
2561 บริษทั ซึง่ ทำสัญญำกับบริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด
โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทำสัญญำกับ กฟผ. เพื่อเข้ำดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 (“สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
โครงกำร 7”) ผ่ำนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงกำร
7 โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ซึง่ โครงกำร 7 เริม่ ดำเนินงำนในเดือนตุลำคม 2551
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อย่ำงไรก็ดี เพื่อควำมชัดเจนในกำรแบ่งปริมำณงำนระหว่ำงบริษัทฯ และ ITD ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้ำทำ
สัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับ ITD-SQ เพื่อให้บริษทั ฯ เข้ำดำเนินงำนในโครงกำร 7 (“สัญญำจ้ำงเหมำช่วง”) ซึง่ ในสัญญำจ้ำง
เหมำช่วงดังกล่ำว จะมีกำรกำหนดปริมำณดินและถ่ำนหินจำกปริมำณที่เหลือก่อนกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วง ทัง้ นี้
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่ำจ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนตำมที่ระบุในสัญญำ และสำหรับอัตรำค่ำจ้ำงต่อหน่ วยจะ
กำหนดโดยแบ่งตำมลักษณะของดิน และประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ขุด -ขน อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกิจกำรร่ วมค้ำมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนส่วนกลำง อัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนดในสัญญำจ้ำงเหมำช่วงจะต่ ำกว่ำอัตรำที่ กฟผ. กำหนด
ให้กบั กิจกำรร่วมค้ำ
นอกจำกนี้ เนื่องจำกพืน้ ทีข่ องโครงกำร 7 และโครงกำร 7/1 (ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรในส่วนของบริษทั ฯ ที่
เกีย่ วข้องกับโครงกำร 7/1 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2559) อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกัน และในเดือนสิงหำคม 2555 กฟผ.
มีควำมประสงค์ทจ่ี ะให้โครงกำร 7/1 เสร็จเร็วขึน้ จึงมีกำรรวมงำนระหว่ำงโครงกำร 7 และโครงกำร 7/1 (“กำรรวมงำน
ระหว่ำงโครงกำร 7 และโครงกำร 7/1”) ทำให้ ITD-SQ และ SQ-ITD ได้ปรับเปลีย่ นแผนกำรทำงำน และเข้ำทำสัญญำ
ระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองโดย ITD-SQ รับจ้ำงเหมำช่วงจำก SQ-ITD ในระหว่ำงเดือนกันยำยน 2555 ถึงเดือน
กันยำยน 2558 และ SQ-ITD รับจ้ำงเหมำช่วงจำก ITD-SQ หลังจำกจบโครงกำร 7/1 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559
สำหรับกำรดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ กิจกำรร่วมค้ำจะลงทุนในสินทรัพย์ และให้บริษทั ฯ และ ITD ใช้
เครื่องจักรดังกล่ำวในกำรดำเนินงำน โดยเครื่องจักรทีก่ จิ กำรร่วมค้ำใช้ในกำรดำเนินงำน สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ขำยเข้ำมำหรือทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (2) เครื่องจักรที่ ITD ขำยเข้ำมำหรือ
ทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และ (3) เครื่องจักรทีก่ จิ กำรร่วมค้ำซือ้ ด้วยเงินส่วนกลำง ทัง้ นี้เมื่อจบโครงกำรแล้วเครื่องจักร
แต่ละชนิดจะได้รบั กำรจัดสรรให้กบั บริษทั ฯ และ ITD ตำมแนวทำงทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
แผนผังโครงสร้างสัญญาของโครงการที่ดาเนิ นการโดยกิ จการร่วมค้า
กฟผ.
สัญญำจ้ำงเหมำหลัก โครงกำร 7
กิ จการร่วมค้า ITD-SQ
สัญญำจ้ำงเหมำช่วง

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก โครงกำร 7/1

กำรรวมงำนระหว่ำงโครงกำร
7 และโครงกำร 7/1

กิ จการร่วมค้า SQ-ITD
สัญญำจ้ำงเหมำช่วง

บริษทั ฯ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”)
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับ ITD ในสัดส่วนกำรร่วมลงทุนของ
กิจกำรร่วมค้ำทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ำกัน โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และก่อตัง้ กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวภำยใต้ช่อื
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เพื่อดำเนินกำรในฐำนะกิจกำรร่วมค้ำโดยจะร่วมมือกันทำงำนขุด -ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 ทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้ลงนำมกับ กฟผ.
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สำหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงกำร 7 บริษทั ฯ และ ITD นำเข้ำมำใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นำเครื่องจักรเข้ำมำใน
ลักษณะสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่ ITD ขำยเครื่องจักรเข้ำมำใน ITD-SQ
สำหรับงำนภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงงำน ITD-SQ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดิน งำนขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์
รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ำในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งำนระหว่ำงบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งำนวำงท่อ
ระบำยน้ำ งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญำ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 และสิน้ สุดสัญญำวันที่
30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยงำนทัง้ 3 รำยกำรมีรำยละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดิ นปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสำมำรถขุดได้ง่ำย ซึง่ ลักษณะดินอำจมีหนิ แทรกอยู่และบำงส่วนอำจมีหน้ำดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน
ร้อยละของปริมำณ
งำนสะสมตำม
แผนกำรทำงำนต่อ
ปริมำณงำนทำจริง

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำจริง
ในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำจริง
สะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน/1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2551

1.57

1.57

1.20

130.83

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552

10.44

12.01

12.86

93.39

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553

46.08

58.09

57.55

100.94

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

35.40

93.46

90.56

103.20

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

28.70

122.19

122.19

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

22.81

145.00

150.00

96.64

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

27.00

172.00

178.28

96.48

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

38.24

210.24

220.99

95.14

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

35.95

246.19

263.71

93.36

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

30.65

276.84

298.10

92.87

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

-

335.02

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

-

358.14

-

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563
365.00
หมายเหตุ 1/ ปริมำณงำนทีท่ ำจริงสะสมทีต่ ่ำกว่ำแผนกำรทำงำนสะสม เนื่องจำกในปี 2555 เริม่ มีกำรรวมงำนระหว่ำง
โครงกำร 7 และ โครงกำร 7/1
จำกทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น เมื่อ 31 ธันวำคม 2560 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จำนวน 276.84 ล้ำนลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 92.87 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนขุด
ขนดินสะสมทีเ่ หลือจำนวนทัง้ หมด 88.16 ล้ำน ลบ.ม. แน่ นหรือคิดเป็ นร้อยละ 24.15 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสม
ทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
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(2) งานขุด คัด แยกและขนถ่ านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้ า นตัน โดยลัก ษณะของถ่ ำ นหิน
ลิกไนต์ทจ่ี ะต้องทำกำรขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน ซึง่ ถ่ำนหินดังกล่ำว
จะถูกขนไปเททีเ่ ครื่องโม่ถ่ำนที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องโม่ถ่ำนที่ กฟผ. กำหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2560 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จำนวน 40.27 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.54 ของปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทัง้ หมด โดยปริมำณ
งำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทเ่ี หลือจำนวนทัง้ หมด 9.73 ล้ำนตันหรือคิดเป็ นร้อยละ 19.46 ของปริมำณงำนคัดแยก
และขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึ่งลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ ำ น (Parting) ดิน ระหว่ ำ งชัน้ ถ่ ำ น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ ำ น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผูจ้ ดั หำและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสำยพำนทีจ่ ะใช้ทำงำนนี้ ณ จุด
ที่ กฟผ. กำหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสำยพำน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่ำวออกจำกบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2560 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 24.56 ล้ำน
ลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ น ร้อยละ 61.40 ของปริมำณงำนขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนขนดินที่เหลือจำนวน
ทัง้ หมด 15.44 ล้ำน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.60 ของปริมำณงำนขนดินสะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ ง
ทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
ในช่วงต้นโครงกำร 7 กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เป็ นผูด้ ำเนินงำนในโครงกำร โดยแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงผูร้ ว่ ม
ค้ำแต่ละฝ่ ำยเท่ำๆกัน อย่ำงไรก็ดี เมื่อดำเนินงำนในโครงกำรได้ระยะหนึ่ง กำรดำเนินงำนของผูร้ ่วมค้ำทัง้ สองมีควำม
เหลื่อมล้ำกัน จึงมีกำรทำสัญญำระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำกับผูร้ ่วมค้ำ เพื่อให้มกี ำรแบ่งรำยได้ตำมกำรทำงำนทีเ่ กิดขึน้ จริง
โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยตำมทีต่ นได้ใช้จริง ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำแรง ค่ำวัสดุ ค่ ำ
ไฟฟ้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
รำยละเอียดของสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนำคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงกำร โดยมีรำยละเอียดงำนดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B (ดูรำยละเอียด
ในส่วนของกำรขุดและขนดิน) ซึง่ ปริมำณงำนในสัญญำเป็ นกำรกำหนดมำจำกปริมำณงำนรำยกำรที่ 1 คงเหลือทัง้ หมด
ของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2555 ปริมำณประมำณ 267 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
หลังจำกกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วง บริษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนรำยกำรที่ 1 ดังตำรำงด้ำนล่ำง
ร้อยละของปริมำณ
งำนสะสมตำม
แผนกำรทำงำนต่อ
ปริมำณงำนทำจริง

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำจริง
ในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำจริง
สะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

14.9

14.9

14.3

104.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

16.3

31.2

28.8

108.3
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ร้อยละของปริมำณ
งำนสะสมตำม
แผนกำรทำงำนต่อ
ปริมำณงำนทำจริง

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำจริง
ในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำจริง
สะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

15.8

47.0

44.6

105.4

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

23.0

70.0

65.0

107.7

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

21.5

91.5

89.2

102.6

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

17.10

108.6

106.4

102.1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งำนรำยกำรที่ 1 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 26 ล้ำน ลบ.ม. แน่น โดย
คิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 678 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ: ตัวเลขตำมตำรำงข้ำงต้นเป็ นวิธกี ำรคำนวณจำกปริมำณ
คงเหลือจำกสัญญำจ้ำงเหมำช่วงเท่ำนัน้ ไม่รวมมูลค่ำงำนส่วนกลำง)
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านตัน (ปริมำณทีต่ กลงกัน
ตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 16.8 ล้ำนตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนทีท่ ำแล้วสะสมทัง้ หมด 12.5 ล้ำนตัน และคงเหลือ
ทัง้ หมด 4.3ล้ำนตัน โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 145 ล้ำนบำท
รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริ มาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน
ลบ.ม. แน่ น (ปริมำณที่ตกลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 8.3 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น) โดย
บริษทั ฯ ดำเนินงำนรำยกำรนี้เสร็จสิน้ แล้วในปี 2558

โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
1.โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำร งำนขุด ขนดิน และถ่ำนให้บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมื่อวันที่ 22
มิถุนำยน 2558
โดย HPC ได้รบั สัมปทำนในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อน โดยใช้ถ่ำนหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง ณ
ตอนเหนือของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ขนำดกำลังกำรผลิตประมำณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ำย
ไฟฟ้ ำให้แก่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย ตำมสัญญำซือ้ ขำยกระแสไฟฟ้ ำ ทีไ่ ด้ลงนำมไปเมื่อเดือนเมษำยน 2553
และบำงส่ว นให้แ ก่ สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำว ทัง้ นี้ HPC ถือ หุ้น โดยบริษัท บ้ำ นปู เพำเวอร์ จ ำกัด
(มหำชน) (“BPP”) บริษัท ผลิต ไฟฟ้ ำ รำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสำหกิจของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำ กับ HPC ใน
วันที่ 23 มกรำคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ำ งำน
ก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นที่จำเป็ น ฯลฯ มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
11,743 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมดประมำณ 1,800 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจำกเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน และกำรเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงกำรดังกล่ำวได้เริม่ ต้นดำเนินงำนเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และ
สิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยมีรำยละเอียดของงำนดังนี้
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(1) งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ปริมำณงำนทำ
จริงในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำ
จริงสะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำรทำงำน

ร้อยละของปริมำณงำน
สะสมตำมแผนกำรทำงำน
ต่อปริมำณงำนทำจริง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

6.06

6.06

5.93

102.20

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

14.51

20.57

20.45

100.58

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

15.20

35.76

36.75

97.31

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 35.76 ล้ำน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 17.28 ของปริมำณขุดขนดินตำมสัญญำทัง้ หมด ปริมำณดินคงเหลือทัง้ หมด 171.3 ล้ำนลบ.เมตร โดยคิดเป็ น
มูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 6,964 ล้ำนบำท
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านตัน (เริม่ ดำเนินงำนในเดือนมกรำคม
2559) อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขุดคัดแยกและขนถ่ ำนลิก ไนต์ในแต่ ละปี จะขึ้นอยู่กบั ควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหินของ
โรงไฟฟ้ ำหงสำ ซึง่ อำจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ร้อยละของปริมำณ
งำนสะสมตำม
แผนกำรทำงำนต่อ
ปริมำณงำนทำจริง

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำจริง
ในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำจริง
สะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2.93

2.93

2.93

100.32

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4.27

7.21

7.23

99.72

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนทีท่ ำแล้วสะสมทัง้ หมด 7.21 ล้ำนตัน และคงเหลือทัง้ หมด
75.3 ล้ำนตัน โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 2,943 ล้ำนบำท
2. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”)
บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 8 กับ กฟผ. ใน
วันที่ 26 สิงหำคม 2558 มีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมดประมำณ
7,200 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมถึงงำนทำระบบระบำยน้ำในบ่อเหมือง
และบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งำนระหว่ำงบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดินงำนวำงท่อระบำยน้ ำ งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต โดย
สัญญำของโครงกำร 8 จะเริม่ ต้นในเดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนธันวำคม 2568 รวมระยะเวลำประมำณ 10 ปี อย่ำงไร
ก็ดี บริษัทฯ ได้เจรจำกับ กฟผ. เพื่อขอเริม่ งำนก่อนเวลำในสัญญำ โดยบริษัทฯ ได้เริม่ งำนจริงในเดือนพฤศจิกำยน
2558 ทัง้ นี้ งำนในโครงกำร 8 มีรำยละเอียดงำนดังนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

27

รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ร้อยละของปริมำณ
งำนสะสมตำม
แผนกำรทำงำนต่อ
ปริมำณงำนทำจริง

(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำจริง
ในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำจริง
สะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

1.38

1.38

-*

138.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

8.21

9.59

8.0

119.88

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

14.45

24.10

21.0

114.30

* แผนกำรทำงำนตำมสัญญำจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 จึงยังไม่มปี ริมำณงำนตำมแผนกำรทำงำนในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 24.10 ล้ำน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.43 ของปริมำณขุดขนดินตำมสัญญำทัง้ หมด เหลือทัง้ หมด 350.9 ล้ำนลบ.เมตร โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือ
ทัง้ หมด 19,232 ล้ำนบำท
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน
(หน่ วย: ล้ำน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมำณงำนทำ
จริงในแต่ละปี

ปริมำณงำนทำ
จริงสะสม

ปริมำณงำนสะสม
ตำมแผนกำร
ทำงำน

ร้อยละของปริมำณงำน
สะสมตำมแผนกำรทำงำน
ต่อปริมำณงำนทำจริง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

0.25

0.25

-*

-

* แผนกำรทำงำนตำมสัญญำจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนทีท่ ำแล้วสะสมทัง้ หมด 0.25 ล้ำนตัน และคงเหลือทัง้ หมด
30.7 ล้ำนตัน โดยคิดเป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 1,219 ล้ำนบำท
3.โครงการเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ (“โครงการดีบุก”)
บริษทั ฯได้ลงนำมสัญญำจ้ำงเหมำผลิตแร่ดบี ุก ที่เหมืองดีบุก จังหวัดทวำย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในวันที่ 9
กุมภำพันธ์ 2560 กับบริษทั เมียนมำร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จำกัด ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งำนขุดขนหน้ำ
ดินและกระสะ งำนขุดขนแร่ดบิ งำนบริหำรกำรแต่งแร่ งำนขนหำงแร่จำกโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน งำนจัดกำรแร่ดบิ และ
กำรพัฒนำปรับปรุงโรงแต่งแร่ มูลค่ำสัญญำ 3,672 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 7 ปี โดยมีปริมำณกำรผลิตแร่ดบี ุกปี ละประมำณ
2,100 ตัน แผนเริม่ ดำเนินกำรในปี 2561
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ปริ มาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2560
ลักษณะงาน

โครงการ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำร 7(ตุลำคม
2551 ถึง เมษำยน
2563)

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

โครงกำรเหมืองหงสำ
ประเทศลำว (มิถุนำยน
2558 ถึง ธันวำคม
2569)

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำน
หิน
งำนที่ 3 งำนขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำน
หิน

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ งำนที่ 1 ขุดขนดิน
โครงกำร 8 (ดำเนินกำร
จริง พฤศจิกำยน 2558 งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำน
หิน
ถึง ธันวำคม 2568)

โครงกำรเหมืองดีบุก (7
ปี )

ปริมำณ 1,800
เมตริกตันต่อปี ในปี ที่
1
ปริมำณ 2,100
เมตริกตันต่อปี ในปี ท่ี
2-7

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

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

42.7 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

26.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

1,981 ล้ำนบำท

5.0 ล้ำนตัน

4.3 ล้ำนตัน

243 ล้ำนบำท

-

-

99 ล้ำนบำท2

186.5 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

171.3 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

7,624 ล้ำนบำท

79.6 ล้ำนตัน

75.3 ล้ำนตัน

3,140 ล้ำนบำท

350.9 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

20,598 ล้ำน
บำท

31.0 ล้ำนตัน

30.70 ล้ำนตัน

1,230 ล้ำนบำท

-

1,800 ตัน

-

459 ล้ำนบำท

-

12,600 ตัน

-

3,213 ล้ำนบำท

365.4 ล้ำน ลบ.ม.แน่น

หมาย
เหตุ

1,157 ล้ำนบำท ดำเนินกำร
ผ่ำน
182 ล้ำนบำท
กิจกำร
ร่วมค้ำ
78 ล้ำนบำท2 ITD-SQ
6,964 ล้ำนบำท ดำเนินกำร
โดยบริษทั
2,943 ล้ำนบำท
ฯ
19,233 ล้ำนบำท ดำเนินกำร
โดยบริษทั
ฯ
1,219 ล้ำนบำท

ดำเนินกำร
โดยบริษทั
ฯ

1/ ปริมำณและมูลค่ำคงเหลือตำมสัญญำจ้ำงเหมำหลักโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ภำยใต้กำรดำเนินงำนในสัดส่วนของบริษทั ฯ
(รวมปริมำณและมูลค่ำงำนส่วนกลำง)
2/ บริษทั ฯ มีมลู ค่ำคงเหลือสำหรับงำนที่ 3 งำนขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะโครงกำร 7 ถึงแม้ว่ำจะไม่มปี ริมำณ
คงเหลือ เนื่องจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้ของงำนส่วนนี้ ตำมทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งรำยได้ตำมสัดส่วนงำนกับผูร้ ว่ มค้ำ ITD ในกำรขนดิน กฟผ.
ถึงแม้ว่ำในบำงช่วงเวลำกำรขนดินส่วนใหญ่จะอยู่ทส่ี ำยพำนของผูร้ ่วมค้ำ ITD ก็ตำม

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ บริษัท ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและ
นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1. ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนของผู้บริหำร งำนให้บริกำรด้ำนกำรขุดและขนถ่ ำนหินนัน้ เป็ นงำนที่ต้องใช้
ประสบกำรณ์ แ ละควำมเชี่ย วชำญในกำรท ำงำนเป็ น อย่ ำ งมำก ผู้ บ ริห ำรหลำยท่ ำ นของบริษัท ฯ มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนวิศวกรรม มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจงำนเป็ นอย่ำงดี ทำให้
กำรดำเนินงำนสำมำรถพัฒนำไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ ด้วยประสบกำรณ์กำรทำงำนอันยำวนำนในพืน้ ทีก่ ำรทำงำนในเหมืองแม่เมำะ ทำให้ผู้บริหำร
ตลอดจนพนักงำนทุกระดับของบริษัท ฯ มีควำมสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับผูว้ ่ำจ้ำงทำให้กำรประสำนงำน และ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่ำงกันเพื่อให้งำนโดยรวมบรรลุผลสำเร็จเป็ นไปได้อย่ำงรำบรื่น
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2. ผลงำนโครงกำรเป็ นที่ยอมรับ บริษัทฯ ได้เป็ นผู้รบั เหมำในโครงกำรของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั
ควำมไว้วำงใจจำก กฟผ. ในกำรทำเหมืองถ่ำนหินมำโดยตลอด และขณะนี้ บริษัท ฯ กำลังทำเหมืองใน
โครงกำร 7 และโครงกำร 8 ซึง่ นอกจำกงำนในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำกับโครงกำรหงสำ
ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหินขนำด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่ำเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหินขนำดใหญ่อกี
แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจำกงำนให้บริกำรขุดเหมือง เป็ นงำนทีต่ อ้ งพึง่ พำเครื่องจักร
และอุปกรณ์มำก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุง้ กีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสำยพำน เครื่องโม่ เครื่อง
โปรยดิน และเครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่
หลำกหลำยและมีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูผ้ ลิตเครื่องจักร ทำให้มคี วำมพร้อมทีจ่ ะเข้ำไปประมูลและดำเนินงำน
ในเหมืองอื่นๆ ในอนำคต นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมีเทคโนโลยีในกำรทำเหมืองแร่ทก่ี ำ้ วหน้ำ เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor Sensors) ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ท่ตี ิดตำมกำรทำงำนของเครื่องจักร และ
เทคโนโลยี AutoSonde ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีซ่งึ ช่วยให้กำรเจำะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ำยขึน้ ทำให้กำรทำงำน
เป็ นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจำกควำมมีประสิทธิภำพของงำนซ่อมบำรุง
ทัง้ จำกบุคลำกรของบริษัท ฯ เองที่มที มี งำนดูแลรักษำและซ่อมบำรุงที่มปี ระสบกำรณ์มำกกว่ำร้อยละ 30
ของพนักงำนทัง้ หมด โดยแบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งำน
ซ่ อ มบ ำรุ ง บำงส่ ว นที่ต้ อ งกำรควำมเร่ ง ด่ ว นและมีลัก ษณะงำนเฉพำะให้ก ับ บริษัท ภำยนอกที่มีค วำม
เชีย่ วชำญเพื่อลดต้นทุนและได้งำนทันต่อควำมต้องกำร
4. บุคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรดำเนินงำน บุคลำกรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ ำคัญในกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลำกรที่มปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญกำรทัง้ ในด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบ
และกำรใช้และประกอบเครื่องจักร และในปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังได้วำงแนวทำงกำรดูแลพนักงำนของบริษทั ฯ
ในระดับปฏิบตั กิ ำรและระดับกลำงให้มคี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงำนระดับสูงทีม่ คี วำมรู้
และประสบกำรณ์ทำให้กำรทำงำนเป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่กำรวำงแผน ไปถึงกำรดำเนินงำนจริง ซึง่
หำกเครื่องจักรชำรุด บุคลำกรของบริษัท ฯ ก็สำมำรถเข้ำไปซ่อมแซมได้ทนั ท่วงที ลดควำมล่ำช้ำที่อ ำจ
เกิดขึน้ ได้ และทำให้บริษทั ฯ ไม่สง่ งำนล่ำช้ำ
นอกจำกนี้ พนักงำนของบริษัท ฯ ยังมีควำมคล่องตัวในกำรโยกย้ำยไปปฏิบตั ิงำนชัวครำวและประจ
่
ำยัง
โครงกำรใหม่ๆ เช่น โครงกำรเหมืองหงสำ ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องกำรบุคลำกรในตำแหน่งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิก
วำงรำกฐำนและสอนงำนให้กบั พนักงำนทีร่ บั จำกท้องถิ่น ซึง่ ยังขำดควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ โดยบริษทั ฯ
สำมำรถเคลื่อนย้ำยบุคลำกรจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะไปยังโครงกำรหงสำได้อย่ำงรำบรื่น ไม่มผี ลต่อกำร
ทำงำนในโครงกำรเดิมแต่อย่ำงใด
นอกจำกกำรส่งเสริมด้ำนควำมรูแ้ ละควำมเชีย่ วชำญแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลควำมเป็ นอยู่
ของพนักงำนโดยเฉพำะในระดับปฏิบตั กิ ำรซึง่ ทำให้พนักงำนมีกำลังใจในกำรปฏิบตั งิ ำนและพร้อมจะร่วมปฏิบตั งิ ำนกับ
บริษทั ฯ อย่ำงเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิกำรพืน้ ฐำนได้แก่ กำรจัดสรรทีด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทีพ่ กั
อำศัยถำวร กำรจัดระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและกำรประกันสุขภำพและอุบตั เิ หตุ รวมถึงกำรจัดกำรแรงงำน
สัมพันธ์เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรของพนักงำนและตอบสนองอย่ำงสมเหตุสมผล
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แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
สถานการณ์ถ่านหิ นในประเทศไทย
กำรผลิตลิกไนต์ในประเทศ มำจำก 2 ผูผ้ ลิตหลัก คือ เหมืองของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และเหมืองของบริษทั เอกชน โดยเหมืองของ กฟผ. ประกอบด้วยเหมืองแม่เมำะ จังหวัดลำปำง และเหมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ซึง่ เหมืองกระบีไ่ ด้หยุดกำรผลิตแล้วตัง้ แต่ปี 2551 ทัง้ นี้ ลิกไนต์ทผ่ี ลิตจำกเหมืองแม่เมำะทัง้ หมด
จะถูกนำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำแม่เมำะ ส่วนลิกไนต์ทผ่ี ลิตจำกเหมืองของบริษทั เอกชน ปั จจุบนั เริม่ ชะลอ
ตัวลงเนื่องจำกแหล่งสัมปทำนสำคัญๆ ภำยในประเทศทยอยหมดลง โดยลิกไนต์ทผ่ี ลิตจำกเหมืองเอกชนส่วนใหญ่จะ
นำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ กระดำษ อำหำร และสิง่ ทอ เป็ นต้น
ในปี 2559 มีปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ในประเทศรวมทัง้ สิน้ 16,978,601 ตัน โดยร้อยละ 97 เป็ นกำรผลิตจำก
เหมืองแม่เมำะของ กฟผ. ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 3 เป็ นกำรผลิตจำกเหมืองของภำคเอกชน
กำรใช้ลกิ ไนต์และถ่ำนหิน ในปี 2559 มีสดั ส่วนกำรใช้ลกิ ไนต์/ถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิงในภำคกำรผลิตไฟฟ้ ำ
และภำคอุตสำหกรรม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.8 และ 48.2 ตำมลำดับ (คิดจำกค่ำควำมร้อน) โดยภำคอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด (Clinker) และกำรอุ่นวัตถุดบิ (Precalcination)
รวมทัง้ ใช้ในอุตสำหกรรมทีใ่ ช้หม้อไอน้ำเป็ นหลัก เช่น อุตสำหกรรมกระดำษ และอุตสำหกรรมอำหำร เป็ นต้น
ในปี 2559 มีกำรใช้ลกิ ไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำแม่เมำะคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94 ทีเ่ หลือใช้ ใน
ภำคอุตสำหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 6 สำหรับถ่ำนหินนำเข้ำใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 62 ส่วนทีเ่ หลือใช้
เป็ นเชือ้ เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ ำสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำอิสระ (IPP) ซึง่ ปั จจุบนั มี 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั บีแอลซีพี เพำเวอร์
จำกัด และ บริษทั เก็คโค่-วัน จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 27 และเป็ นกำรใช้สำหรับผูผ้ ลิต ไฟฟ้ ำรำยเล็ก (SPP) รวม 7 บริษทั
คิดเป็ นร้อยละ 11
กำรนำเข้ำถ่ำนหิน ในปี 2559 ปริมำณกำรนำเข้ำถ่ำนหินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฐำนทีส่ งู ในปี 2557 และ
2558 ทัง้ นี้ ประเทศไทยต้องมีกำรนำเข้ำถ่ำนหินเนื่องจำกปริมำณถ่ำนหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ต่อควำมต้องกำร
ประกอบกับแหล่งสัมปทำนลิกไนต์ภำยในประเทศทยอยหมดลง รวมทัง้ ถ่ำนหินนำเข้ำมีคุณภำพดี มีค่ำควำมร้อนสูง
และมีกำมะถันน้อยเมื่อเทียบกับถ่ำนหินทีผ่ ลิตได้ภำยในประเทศ โดยถ่ำนหินนำเข้ำทีใ่ ช้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ น
ถ่ำนหินประเภทซับบิทมู นิ สั (Sub-Bituminous) และบิทมู นิ สั (Bituminous) ซึง่ ส่วนใหญ่นำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย
โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองแม่เมาะ
สำหรับเหมืองแม่เมำะนัน้ ถือว่ำเป็ นแหล่งผลิตถ่ำนหินทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ เป็ นโครงกำรของกำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคำดว่ำยังคงมีปริมำณถ่ำนหินทีส่ ำมำรถขุดได้อกี ประมำณ 300 ล้ำนตัน
โดยจะถูกนำไปใช้ในโรงไฟฟ้ ำแม่เมำะ บริษทั ฯ ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำรด้ำนงำนเหมืองอย่ำงครบวงจรได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้
เปิ ดหน้ำเหมืองโดยกำรขุด ขน ดินและถ่ำนของเหมืองดังกล่ำวในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 1 โครงกำร 2
โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8
โดยในปั จจุบนั ทำง กฟผ. มีแผนงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำทดแทนเครื่องปั จจุบนั บำงส่วน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพใน
กำรผลิตไฟฟ้ ำ และมีแผนทีจ่ ะขยำยระยะเวลำกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ ำแม่เมำะออกไปจนถึงประมำณปี 2590 ซึง่ บริษทั ฯ
มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ำร่วมประมูลโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตของเหมืองแม่เมำะอีกด้วย
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย ประเทศในกลุม่ อาเซียนและโลก
ภำพรวมกำรผลิตไฟฟ้ ำในปั จจุบนั อำเซียนใช้ถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิงหลักร้อยละ 32 มีกำลังผลิตจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน
รวมกันกว่ำ 47,000 เมกะวัตต์ IEA ยังคำดกำรณ์ดว้ ยว่ำ ในปี 2578 สัดส่วนกำรใช้ถ่ำนหินผลิตไฟฟ้ ำจะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อย
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ละ 50 หรือมีกำลังผลิต 261,000 เมกะวัตต์ เนื่องจำกควำมต้องกำรแหล่งพลังงำนทีม่ คี วำมมันคง
่ และรำคำไม่แพง มำ
ช่วยขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และควำมต้องกำรไฟฟ้ ำของประชำกรกว่ำ 600 ล้ำนคน ทีส่ ว่ นใหญ่ยงั ยำกจน
หรือมีรำยได้น้อยแต่ขณะเดียวกัน สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียนของอำเซียน ก็จะเพิม่ มำกขึ้นเช่นกัน
เป็ นร้อยละ 22

ทีม่ ำ : กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
สถานการณ์และทิ ศทางการผลิ ตไฟฟ้ า
เมื่อดูแนวทำงกำรใช้พลังงำนผลิตไฟฟ้ ำเป็ นรำยประเทศ จะพบว่ำ ประเทศสิงค์โปร์และบูรไน ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก ส่วนลำวและพม่ำพึง่ พำพลังน้ำ สปป. ลำว ยังมีกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกลิกไนต์จำกโรงไฟฟ้ ำลิกไนต์หงสำ
แต่เกือบทัง้ หมดขำยให้แก่ประเทศไทย
สำหรับประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยในอำเซียนทีม่ คี วำมชัดเจนในกำรนำถ่ำนหินมำผลิตไฟฟ้ ำเป็ นหลัก ใน
อนำคต มี 5 ประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนำม และกัมพูชำ
มำเลเซีย
ข้อมูลในปี 2558 มำเลเซียมีกำลังผลิตไฟฟ้ ำ 26,522 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่หรือรำว 22,000 เมกะวัตต์ เป็ นกำลัง
ผลิตทีต่ งั ้ อยู่บนคำบสมุทรมำเลเซีย ทีเ่ หลืออยูใ่ นรัฐซำบำร์ และรัฐซำรำวัค ควำมต้องกำรไฟฟ้ ำสูงสุด (พีค) ใน
คำบสมุทรมำเลเซียในปี 2559 เกิดขึน้ ในเดือนเมษำยน 2559 อยู่ท่ี 17,788 เมกะวัตต์
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ทีม่ ำ : กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB)
กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB) คำดกำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรไฟฟ้ ำของประเทศจะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4-5 ต่อปี ซึง่
มำเลเซียได้วำงแผนและอยู่ระหว่ำงสร้ำงโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินเพิม่ เติม ทัง้ ในคำบสมุทรมำเลเซีย และรัฐซำรำวัค รวมรำว
4,600 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจ่ำยไฟฟ้ ำในระหว่ำงปี 2560-2566
แผนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินในอนำคต

ทีม่ ำ : TNB แผนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำคำบสมุทรมำเลเซีย

ทีม่ ำ : TNB แผนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำรัฐซำรำวัค
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินในประเทศมำเลเซียปั จจุบนั – อนำคต
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No.

โรงไฟฟ้าถ่านหิน กาล ังการผลิต MW กาหนดเดินเครือ
่ ง

1

มันจุง 1

1,000

2560

2

New Coal

1,000

2562

3

มันจุง 2

3,180

เดินเครือ
่ งแล ้ว

4

Sultan Salahuddin

2,420

เดินเครือ
่ งแล ้ว

5

ทันจุบน
ิ

2,100

เดินเครือ
่ งแล ้ว

6

Jimah East

2,000

2562

7

Jimah

1,400

เดินเครือ
่ งแล ้ว

8

Balingian

600

2561

9

Mukah

270

เดินเครือ
่ งแล ้ว

10

Sejingkat

210

เดินเครือ
่ งแล ้ว

ทีม่ ำ : กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB)

ทีม่ ำ : กำรไฟฟ้ ำมำเลเซีย (TNB)
ประเทศอิ นโดนี เซีย
อินโดนีเซียมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำประมำณ 54,500 เมกะวัตต์ มีสดั ส่วนกำรใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ ำจำกถ่ำนหิน
มำกทีส่ ดุ ร้อยละ 53 รองลงมำเป็ นก๊ำซร้อยละ 24 น้ำมันร้อยละ 11 และพลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 12 ปั จจุบนั ชำว
อินโดนีเซีย ทีม่ ปี ระชำกรอันดับ 1 ของอำเซียน ยังมีกำรใช้ไฟฟ้ ำจำกระบบเพียงร้อยละ 88.3 หรือเป็ นเป็ นอันดับ 6
แผนพัฒนำกำลังผลิตของอินโดนีเซีย 10 ปี (PLN Issues 10-Year Electricity Supply Business Plan) จะสร้ำง
โรงไฟฟ้ ำเพิม่ ขึน้ ระหว่ำงปี 2559 – 2568 รวม 35,000 เมกะวัตต์ เพื่อสนองควำมต้องกำรไฟฟ้ ำทีค่ ำดว่ำจะเพิม่ ร้อยละ
8.7 ต่อปี โดยกำลังผลิตจำกโรงไฟฟ้ ำใหม่มำกกว่ำครึง่ จะมำจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินจำนวน 19,800 เมกะวัตต์
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ทีม่ ำ : Coal 2017 แสดงตัวอย่ำงของโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินเทคโนโลยี Ultra Supercritical ทีจ่ ะก่อสร้ำงในเกำะชวำ
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
มีกำลังผลิตไฟฟ้ ำในปั จจุบนั 21,423 เมกะวัตต์ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) โดยมีระบบไฟฟ้ ำเป็ น 3 ระบบตำม
ลักษณะทำงภูมศิ ำสตร์ คือ หมู่เกำะลูซอน หมู่เกำะมินดำเนำ และหมู่เกำะวิสำยำส์ มีสดั ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกเชือ้ เพลิง
ถ่ำนหินร้อยละ 46 ก๊ำซธรรมชำติรอ้ ยละ 24 น้ำมันร้อยละ 6 และพลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็ นควำมร้อน
ใต้พภิ พร้อยละ 14 พลังน้ำร้อยละ 7 พลังลม แดด และชีวมวล อย่ำงละร้อยละ 1 เพื่อหลีกเลีย่ งประสบกำรณ์ไฟฟ้ ำขำด
แคลนอย่ำงรุนแรง เช่นเดียวกับในช่วง 10 ปี กว่ำทีผ่ ่ำนมำ แนวทำงกำรผลิตไฟฟ้ ำในอนำคต ตำมแผนพลังงำน(The
2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP) ของกระทรวงพลังงำนฟิ ลปิ ปิ นส์ คำดกำรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ ำในปี 2573
จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 30,189 เมกะวัตต์ หรือเพิม่ จำกปั จจุบนั อีกรำว 10,000 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนกำรผลิตจะมำจำกถ่ำนหิน
ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนหมุนเวียน อย่ำงละเท่ำๆ กัน รำวร้อยละ 30 และจำกน้ำมันรำวร้อยละ 10

ทีม่ ำ : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP
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ทีม่ ำ : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP
ประเทศเวียดนาม
มีโรงไฟฟ้ ำกำลังกำรผลิตติดตัง้ (ณ ตุลำคม 2559) 38,676 เมกะวัตต์ สัดส่วนกำรใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ ำฟ้ ำจำก
ถ่ำนหินร้อยละ 37 พลังน้ำร้อยละ 36 และก๊ำซธรรมชำติรอ้ ยละ 26 เมื่อเดือนมีนำคม 2559 ทีผ่ ่ำนมำ รัฐบำลเวียดนำม
ได้ปรับปรุงแผนพลังงำน 2011 – 2020 revised ประเมินควำมต้องกำรไฟฟ้ ำในช่วงปี 2559 - 2563 จะเพิม่ ขึน้ รำวร้อย
ละ 11 ต่อปี หลังจำกนัน้ จะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 7 - 8 จนถึงปี 2573 ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน 2559 รัฐบำลเวียดนำม
ประกำศยุตโิ ครงกำรนิวเคลียร์ขนำด 4,000 เมกะวัตต์ หันมำพัฒนำพลังงำนถ่ำนหินและก๊ำซธรรมชำติแทน โดยคำดว่ำ
ในปี 2573 จะมีสดั ส่วนกำรผลิตจำกถ่ำนหินร้อยละ 53 หรือมีกำลังผลิตเพิม่ จำกปั จจุบนั อีก 3 เท่ำตัว เป็ นรำว 40,000
เมกะวัตต์ และใช้พลังงงำนหมุนเวียนเพิม่ จำกร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 11

ทีม่ ำ : Vietnam Power Development Plan for the period 2011 – 2020 revised march 2016
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ทีม่ ำ : Vietnam Power Development Plan for the period 2011 – 2020 revised march 2016
ประเทศกัมพูชา
ในอดีตกัมพูชำพึง่ พำพลังน้ำเป็ นหลักในกำรผลิตไฟฟ้ ำ ซึง่ ทำให้ตอ้ งมีกำรนำเข้ำไฟฟ้ ำจำกต่ำงประเทศ เช่น
เวียดนำม ไทย และลำว ในช่วงฤดูแล้ง อย่ำงไรก็ตำม กัมพูชำนำเข้ำไฟฟ้ ำลดลง หลังจำกทีส่ ำมำรถผลิตไฟฟ้ ำจำกถ่ำน
หินมำกขึน้ ปั จจุบนั กัมพูชำใช้พลังน้ำควบคู่ไปกับกำรเสริมควำมมันคงของระบบไฟฟ้
่
ำด้วยกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำถ่ำน
หิน ปั จจุบนั มีกำลังผลิตไฟฟ้ ำรำว 1,658 เมกะวัตต์(ข้อมูลปี 2558) โดยสัดส่วนกำรใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ ำมำกจำกถ่ำน
หินและพลังน้ำในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือรำวร้อยละ 48

ทีม่ ำ : ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA
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ทีม่ ำ : http://eac.gov.kh/wp-content/uploads/2016/10/Annual-Report-2015-English.pdf
กำรไฟฟ้ ำในประเทศกัมพูชำ (ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA) รำยงำนว่ำ จนถึงปี 2563
กัมพูชำจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ ำเพิม่ ขึน้ 3,576 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้เป็ นโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน 935 เมกะวัตต์ ถ่ำนหินหรือ
ก๊ำซธรรมชำติ 400 เมกะวัตต์ ทีเ่ หลืออีกรำว 2,000 เมกะวัตต์เป็ นพลังน้ำ
พลังงำนจำกโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิน จะเป็ นพลังงำนหลักของชำวอำเซียนในช่วง 2 ทศวรรษข้ำงหน้ำ พร้อมๆ กับกำร
พัฒนำพลังงำนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ โดยสิง่ ทีท่ ุกประเทศอำเซียนให้ควำมสำคัญ ไม่เพียงแต่กำรสร้ำงควำมมันคงทำง
่
พลังงำนเท่ำนัน้ แต่ยงั คำนึงถึงรำคำค่ำไฟฟ้ ำทีเ่ หมำะสมต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยทุกประเทศยืนยัน
กำรใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ ำทีด่ ที ส่ี ดุ ในกำรดูแลสิง่ แวดล้อมและชุมชน
โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองหงสา
เหมืองหงสำ เป็ นแหล่งถ่ำนหินที่มขี นำดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศลำว มีปริมำณถ่ำนหินสำรองทัง้ หมดประมำณ
577.4 ล้ำนตัน และมีโรงไฟฟ้ ำหงสำขนำด 1,878 เมกะวัตต์ ดำเนินกำรโดยบริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) ซึง่
ได้รบั สัมปทำนจำกรัฐบำลลำวในกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง และบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ ำหงสำตลอดอำยุสมั ปทำน 25 ปี ซึง่
HPC ได้มีกำรวำงแผนกำรใช้ถ่ำนหินประกอบกับแผนในกำรจ้ำงผู้รบั เหมำในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินสำหรับช่วง
ระยะเวลำสัมปทำน โดยมีแผนในกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำขุดขนดินและถ่ำนหินจำนวนทัง้ หมด 10 สัญญำ คือ สัญญำ A ถึง
สัญญำ J ซึง่ แบ่งแต่ละสัญญำตำมแต่ละช่วงโครงกำร โดย
-

สัญญำ A และ B เป็ นสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเปิ ดหน้ำดิน โดยสัญญำ A จำนวน 31 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ระหว่ำงปี
2554 ถึง 2558 และ สัญญำ B จำนวน 54 ล้ำน ลบ.ม. แน่น ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2560 ในช่วงแรกของโครงกำรหง
สำ
สัญญำ C เป็ นสัญญำจ้ำงขุดขนดินและถ่ำนหิน มีจำนวนดิน 383 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2572 มี
ระยะเวลำสัญญำ 15 ปี
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-

สัญ ญำ D เป็ น สัญ ญำจ้ำ งขุด ขนดินและถ่ ำนหิน จำนวนดิน 207 ล้ำ น ลบ.ม. แน่ น และถ่ ำ นหิน 82.5 ล้ำ นตัน
ระหว่ ำ งปี 2558 ถึง 2569 ซึ่ง ปั จ จุบนั บริษัท ฯ ได้ร ับ จ้ำงเหมำในสัญญำนี้ก ับบริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกัด มี
ระยะเวลำตำมสัญญำ 12 ปี
สัญญำ E และ F เป็ นสัญญำจ้ำงงำนขุดและขนดินปริมำณประมำณ 88 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

นอกจำกงำนขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในกำรจัดจ้ำง โรงไฟฟ้ ำหงสำ มีแผนในกำรใช้ถ่ำนหินเพื่อกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลักในกำรขอ
ใบอนุ ญำตและกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมแร่ และโลหกำร เนื่องจำกบริษทั ฯ มีแนวทำงทีจ่ ะ
สำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ของบริษทั ฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญำตในกำรทำกำรสำรวจ และขอใบอนุ ญำตประทำนบัตร ซึง่ เป็ นใบอนุ ญำตเพื่อกำรทำเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจำกตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้ำงต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่ำบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วำมจำเป็ นต้องทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนทำเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรทีไ่ ด้จดั ทำให้กบั EIA
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและชีวอนามัย
การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จำกกำรที่โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะใช้ถ่ำนลิกไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ ทำงบริษัทและ
กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปั ญหำสิง่ แวดล้อมที่อำจส่ง ผลกระทบต่ อคุ ณภำพอำกำศ น้ ำ และดิน และควำมเป็ นอยู่ข อง
ประชำชนโดยตรง ทำงกฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในกำรสำรวจและศึกษำทำงนิเวศวิทยำ ก่อนตัดสินใจดำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ ำ ซึง่ กล่ำวได้ว่ำในบรรดำ โครงกำรต่ำงๆ ที่ กฟผ. ดำเนินกำรมำ โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะได้รบั กำรสำรวจ ศึกษำและ
แก้ไขทำงนิเวศวิทยำและสิง่ แวดล้อมมำกทีส่ ุด บริษทั ได้ดำเนินกำรภำยกฎระเบียบและนโยบำยของ กฟผ.อย่ำงเคร่ง
ครับในเรื่องกำรจัดด้ำนสิง่ แวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องแผนกำรทำงำนของ กฟผ.
ทางกฟผ.ได้กาหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมซึ่งบริษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามเป็ นส่วน
หนึ่ งของแผนงานมีดงั นี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นทีโ่ รงไฟฟ้ ำ ซึง่ มีประสิทธิภำพระหว่ำงร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจำกกำร เผำไหม้
ถ่ำนลิกไนต์ ก่อนทีจ่ ะระบำยอำกำศทำงปล่องควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ รวม 12 จุด จำก จุด
ตรวจวัดเครื่องจะรำยงำนผลเข้ำสูห่ อ้ งควบคุมในโรงไฟฟ้ ำ และยังรำยงำนเป็ นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยำบำลแม่เมำะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหำกพบว่ำมีค่ ำควำมเข้มของก๊ำซซัลเฟอร์ได ออกไซด์เกินมำตรฐำน กฟผ. จะลดกำร
เดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็ นประจำ เพื่อลดฝุ่ น และพรมน้ำลงบนวัสดุทม่ี กี ำรฟุ้งกระจำยขณะขนถ่ำย
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4. น้ำจำกกระบวนกำรผลิตในโรงไฟฟ้ ำจะผ่ำนขบวนกำรบำบัดทำงชีวภำพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ำ เป็ นระยะๆ
เพื่อให้สำรแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืชดูดซับสำรละลำยที่เจือปนมำในน้ ำ เติม อำกำศในน้ ำ และตรวจสอบ
คุณภำพน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภำยในโรงไฟฟ้ ำ ซึ่งเกิดจำกกำรเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำ และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ ำเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับทีเ่ ป็ นมำตรฐำน
6. นอกจำกนี้ ยังได้ทำกำรติดตัง้ เครื่องกำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทโ่ี รงไฟฟ้ ำเครื่องที่ 4-13 ซึง่ สำมำรถกำจัดก๊ำซฯ
ได้ถงึ ร้อยละ 95 เพื่อเป็ นหลักประกันในคุณภำพอำกำศทีด่ ยี งิ่ ขึน้
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รายงานประจำ � ปี 2017

่ยง ่ยง
ปัปัจจจัจัยยความเสี
ความเสี
จากลักษณะธุรกิจของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือผลกระทบ
ทีอ่ าจจะมีต่อผลดาเนินงานในอนาคตมีดงั นี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หาก
กิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนัน้ หากบริษัทฯ มีความขัดแย้งใดๆ ใน
ระหว่างการดาเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในส่วนของตนได้ตามปริมาณและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจทาให้กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามที่กาหนด
จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึง่ บริษทั ฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิด
สัญญาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ ITD อย่าง
ลูกหนี้ร่วม แต่บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ได้ หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้
จากการกระทา หรือละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/หรือตัวแทน
ของ ITD ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในการ
ดาเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท่ี หากบริษทั ฯ และ ITD
ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึง่ เป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมื่อ
ทางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฝ่ ายจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึ่งเป็ น
บุคคลทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายกาหนดเป็ นผูช้ ข้ี าดในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อให้กจิ การร่วมค้าสามารถดาเนินการได้ต่อไป
ทัง้ นี้ ในการดาเนินงานในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดาเนินงานกิจการร่วมค้าไอที
ดี-เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผูใ้ ห้บริการและผูด้ าเนินงานด้านการทาเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้าในประเทศ
จานวนจากัด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว ใน
โครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดาเนินการโดยบริษทั ฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากโครงการที่
ให้บริการแก่ กฟผ. ทัง้ โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2560 จานวน 2,281.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.4 ของ
รายได้รวม
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่น โดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทาเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ารายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน ณ เหมือง
หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2558 ให้กบั
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บริษทั หงสาเพาเวอร์ จากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท และในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ชนะ
การประมูลงานดีบุก เพื่อรับเหมาผลิตแร่ดบิ ณ เหมืองเฮนดา เมืองเมตตา ทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(“ประเทศพม่า ”) ให้กบั บริษัท เมียนมาพงษ์พิพทั ธ์ จากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 3,672 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยมีแผนการขยายธุรกิจในการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกในอนาคต ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการพลังงาน
ลม เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาคัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ารกาหนดราคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน หากต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ ต้องรับความเสีย่ งจากกาไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึง่ อาจเป็ นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมินไว้ ทาให้ต้องใช้วตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ
(2) ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น น้ ามัน ซึง่ เครื่องจักรบางส่วนใช้น้ ามันในการดาเนินงาน โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ
13 ของต้นทุนทางตรงทัง้ หมด
ทัง้ นี้สญ
ั ญาบางฉบับมีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน
การผลิต แต่ สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึน้ ทัง้ หมด ทาให้บริษัทฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ บางส่วน
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็ นการ
ตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายควบคุมงบประมาณและฝ่ ายปฏิบตั หิ น้างานซึง่ จะถูกอนุ มตั โิ ดยฝ่ ายบริหาร ต้นทุนการผลิตจะ
ถูกนามาพิจารณาและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ ส่วนด้านต้นทุนการซ่อมบารุง บริษัทฯ ได้ เริ่ม นาโปรแกรมบริหาร
แผนงานซ่อมบารุงมาใช้ เพื่อใช้เก็บประวัตกิ ารซ่อมของเครื่องจักรและใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักร ซึ่งจะทาให้
เครื่องจักรมีอายุการใช้งานได้นานขึน้ ตลอดจนประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรเพิม่ มากขึน้
ความเสี่ยงจากปริมาณการดาเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตา่ กว่าเป้ าหมายการทางานที่วางไว้
ก่อนเริม่ ดาเนินงานทุกโครงการ บริษทั ฯ จะวางแผนการดาเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้ าหมายปริมาณ
ดินหรือถ่านหินที่จะสามารถขุดหรือขนได้ เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดาเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน หรือปั จจัยภายนอก
อื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง รวมถึงการทางานทีล่ ่าช้าหรือผิดพลาดของ
ผูร้ บั เหมารายอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ ารทางานเดียวกับบริษทั หรือมีกระบวนการทางานซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการ
ผลิตของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินงานให้เสร็จตามกาหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ซึง่ ปกติอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานทีค่ งค้างอยู่ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ
ทางานเสร็จ หรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง ออกแบบระบบการทางานที่
ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนการดาเนินงานทีห่ น้างานอย่างรอบคอบ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้วาง
กระบวนการติดตามผลการปฏิบตั งิ านโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามชานาญ ซึง่ สามารถทาให้เห็นถึงปั ญหา
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีอย่างเป็ นระบบ รวมถึงได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ และประเมินสถานการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการทางานของบริษทั ฯ เพื่อหารือกับผูว้ ่าจ้าง
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่เคยทางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนยั สาคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดาเนินงานทีล่ ่าช้า
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ความเสี่ยงจากการจัดหาเครือ่ งจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่ อการให้บริการ รวมถึง หากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา หรือทางาน
โดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรซึง่ เป็ นแผนการ
ซ่ อ มบ ารุ ง เชิงป้ อ งกัน และเชิง บารุ ง รัก ษา รวมถึง ได้มีก ารจัด หาและพัฒนาบุ ค ลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้
เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
ความเสี่ยงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้ าของโลกทีม่ แี นวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ า หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถึงปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกมากขึน้ จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 15 ถึง 20 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579
อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ฉบับปี 2558 ถึงปี 2579 ได้ระบุแผนในการเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการ
ใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579 โดยสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. สะสมตัง้ แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายนปี 2560 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะซึง่ มีกาลังการผลิตปั จจุบนั อยู่ทป่ี ระมาณ 2,400 เมกะวัตต์
มีการผลิตไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมดในประเทศไทย และคาดว่ากาลังการผลิตไฟฟ้ าของ
โรงไฟฟ้ าถ่านหินจะเพิม่ ขึน้ (1) 4,365 เมกะวัตต์ ในปี 2558 ถึงปี 2568 จากโครงการทีไ่ ด้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าแล้ว
และ (2) 3,000 เมกะวัตต์ จากโครงการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2569 ถึงปี 2579
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2560
ประเภทเชื้อเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้า,อื่นๆ)
น้ามันเตา
น้ามันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลาตะคองชลภาวัฒนา)
รวม

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

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ่ สารองค์การ กฟผ.

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

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงเรือ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามนโยบายและแผนการดาเนิ น งานเกี่ยวกับธุ ร กิจเหมือ งของ กฟผ. ระบุ ใ ห้ “ผู้ร ับ จ้า งต้อ งปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ส่วนราชการกาหนดหรือกาหนดเพิม่ เติม เช่น
เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุ ญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้ องกันตามแผนผังโครงการทาเหมือง
แร่ เป็ นต้น” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัด
จ้างทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทาโดยตรงกับ กฟผ. สาหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ กฟผ. กาหนดด้วย เช่น การฉีดพรมน้าทีห่ น้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตัง้ ระบบฉีด
พรมน้ าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกาหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้
เกิด การสันสะเทื
่
อ นที่เกิน ค่า มาตรฐาน และการจัด ทากองดิน ให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการ
ปนเปื้ อนสูแ่ หล่งน้า เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กาหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่า
เสมอ นอกจากนี้ การดาเนินงานของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ โดยไม่ได้
เกีย่ วข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้ า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกาจัดซากเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี้ พืน้ ทีด่ าเนินงานของบริษทั ฯ ถูกจัดสรรให้เปิ ดพืน้ ทีเ่ ปิ ดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสือ่ สาร ทาความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่ อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญาจ้างกาหนดล่าช้าและอาจต้อง
เสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ยังมีการนาระบบจัดแผน Career Path
หรือการพัฒนาสายอาชีพให้กบั บุคลากรของบริษทั ฯ โดยปั จจุบนั เน้นเฉพาะสายงานทีม่ คี วามสาคัญเป็ นหลัก เพื่อให้
บุ ค ลากรเห็น การเติบ โตในสายอาชีพ ระหว่ า งท างาน และระบบ Succession Nominee เพื่อ วางแผนพัฒ นาขีด
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานที่สาคัญ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งงานที่
สูงขึน้ หรือรองรับตาแหน่งงานทดแทนต่อไป
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ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต่ อ้ งใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทาให้บริษทั ฯ
มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ าตลอดมา ในขณะที่ปี 2560 มีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจานวนมากเพื่อ
เตรียมการสาหรับโครงการแม่เมาะ 8 จึงทาให้ในปี 2560 มีสภาพคล่องที่ลดลง ซึ่งคาดว่าเมื่อบริษัทฯ สามารถ
ดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ตี ิดตัง้ เสร็จและพร้อม
ดาเนินงาน บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย
เท่า
เท่า

ปี 2558
0.64
0.41

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
1.30
0.90

ปี 2560
0.52
0.31

อย่ า งไรก็ดี บริษัท ฯ ยัง คงมีมีมาตรการอื่นๆ เพื่อ รองรับ หากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่ อง อาทิ (1) การทา
Leasing ของเครื่องจักรทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั (2) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างทางาน
ใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขการชาระเงินทีเ่ หมาะสม และ (3) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชาระเงินสาหรับการ
จัดหาเครื่องจักรทีม่ มี ูลค่าเงินลงทุนสูง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี าตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผน
ค่าใช้จ่ายและการดาเนินงานดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้
ตามทีใ่ นสัญญาเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงาน มีการระบุ
เงื่อ นไขสัญ ญาว่ า ด้ว ยการดารงอัต ราส่ว นทางการเงิน เช่ น อัต ราส่ว นหนี้ สิน ที่มีภ าระดอกเบี้ย ต่ อ ทุ น อัต ราส่ว น
ความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งที่อาจผิดเงื่อนไขในการดารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษัทฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกว่าทุนหรือกาไรน้ อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มกี ารชาระคืนเงินกู้
จากธนาคารครบทัง้ จานวนแล้ว ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และหงสา ธนาคารได้กาหนดให้บริษทั ฯ ดารงอัตราส่วน
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ ากว่า 1.2:1 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อกาไร
ก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดารงอัตราส่วนหนี้สนิ
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่ อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่ เกิน 2:1 ซึ่งแม้ว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ที่มีภ าระ
ดอกเบีย้ ต่อกาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย สูงกว่าทีก่ าหนดเล็กน้อยเนื่องจากความ
ล่าช้าในการจัดการพืน้ ทีเ่ พื่อติดตัง้ เครื่องจักรโครงการแม่เมาะ 8 ทาให้ผลกาไรต่ากว่าทีค่ าดการณ์ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
สามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดารงอัตราส่วนดังกล่า วได้ตามความจาเป็ นที่ทาให้ผดิ เงื่อนไข อีกทัง้
บริษทั ฯยังมีมาตรการทีจ่ ะจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม รวมถึงการเจรจาเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
จากการกู้ยมื เงินเพื่อดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รบั การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
อัตรา MLR-1% เป็ น MLR-1.5% ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2560
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อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่ วย

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

งบการเงิ นรวม
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

5.07
3.00
3.25
1.38

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.14

ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิ ที่ตา่ กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ตามที่ บริษัทฯ ได้มีมติออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 จานวนทัง้ หมด 20 ล้านหน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นใน
ครัง้ นี้และภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีการซือ้ หุน้ ในการเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเต็
่
มจานวน
และมีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเต็มจานวน โดยใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีสทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วย ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ) ซึง่ ต่ ากว่าราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน ดังนัน้ ผูล้ งทุนทัวไปจึ
่ งอาจมีความเสีย่ งจากการลดลงของ
ราคาหุน้ ภายหลังจากทีห่ นุ้ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั จากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่
จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังกล่าว เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของแต่
ละปี และบริษทั ฯ ได้กาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก ดังนี้
1. ร้อยละ 50 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมด จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก มีกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 24.35 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
นอกจากนี้ ในส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 2 ล้านหน่ วย ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ
3 รายเป็ นผู้รบั ช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ท่จี ะสารองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนดังกล่าว
เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ ่จี ะเข้ามาดารงตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปี จากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในอนาคต โดยหากบริษทั ฯ ยังไม่สามารถ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือได้ครบ 2 ล้านหน่ วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

พย์แพ
ละผู
ือหุ้น ้ถือหุ้น
ข้ข้ออมูมูลลหลัหลักทรั
กทรั
ย์แ้ถละผู
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
(1) จำนวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ชื่อภำษำไทย
บริษทั : สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ
SAHAKOL
: EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ :
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000
บำท
:
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
1,130,000,000
บำท
:
:
จำนวนหุน้
1,150,000,000
หุน้
รำคำพำร์
1.00 บำท
:
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภำษำไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ
ชื่อภำษำอังกฤษ
ครัง้ ที่ 1
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and
the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ
SQ-WA
จำนวนหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
จำนวนหุน้ สำมัญทีก่ นั ไว้
20,000,000 หุน้
อัตรำส่วนกำรใช้สทิ ธิ
1:1
รำคำทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.00 บำท
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลำคม 2559
วันหมดอำยุ
11 ตุลำคม 2564
ผูถ้ ือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ลำดับ
ผูถ้ ือหุ้น
จำนวนหุ้น
1
ครอบครัวศิรสิ รรพ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
307,744,550
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด1
228,750,000
นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
17,850,075
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
2,500,000
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
4,200,100
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
9,200,100
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
6,390,100
นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์
1,000,100
นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์
24,150,075
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ร้อยละ
23.88%
17.75%
1.39%
0.19%
0.33%
0.71%
0.50%
0.08%
1.87%

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

2

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

หมำยเหตุ :

ผูถ้ ือหุ้น
นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์
นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นำงเพ็ญประภำ ศิรสิ รรพ์
ครอบครัวอำรีกุลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด
นำยสุชำติ อำรีกุล
นำยวิทยำ อำรีกุล
ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล
นำยวันชัย พันธุว์ เิ ชียร
นำงวัชณี สิงหวังชำ
นำยภำคย์ ศรีสตั ยำกุล
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำยมนต์ชยั ลีศริ กิ ุล
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนักงำนบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
นำยเหลือพร ปุณณกันต์
นำยจักรกฤช จำรุจนิ ดำ
นำยบุญเลิศ สอตระกูล
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนักงำนบริษทั กสทโทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ซึง่ จด
ทะเบียนแล้ว
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนักงำนกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ประชำชนทัวไป
่
กรรมกำรและพนักงำนอื่นของบริษทั ฯ2
รวม

จำนวนหุ้น
6,704,000
2,000,000
5,000,000
138,556,500
90,150,000
48,400,000
6,500
70,000,000
37,121,400
30,050,000
25,000,000
21,321,694
16,000,000
15,600,000
14,232,700
12,741,800
8,916,900
8,140,000

ร้อยละ
0.52%
0.16%
0.39%
10.75%
7.00%
3.76%
0.00%
5.43%
2.88%
2.33%
1.94%
1.65%
1.24%
1.21%
1.10%
0.99%
0.69%
0.63%

7,446,800

0.58%

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

0.54%
31.83%
1.55%
100%

1 บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ของครอบครัว
ศิรสิ รรพ์ โดยในปั จจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยู่เพียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีม่ ลี กั ษณะ
ธุรกิจเหมือนกับบริษทั ฯ และมีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

จำนวน (หุ้น)

ร้อยละ

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

25.00
25.00
25.00
25.00

2 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผล
ดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในอนำคต โดยมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1
หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำหุน้ ละ 1.00 บำท เท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้ เว้น
แต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 18,000,000
หน่ วยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และในส่วนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน่ วย บริษัทฯ ได้
มอบหมำยให้พนักงำนของบริษทั ฯ 3 รำยเป็ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะ
สำรองใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่ำว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ำมำดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูง
ของบริษัทฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนำคต ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวั นที่หุ้นของ
บริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใน
ส่วนดังกล่ำวได้ครบ 2,000,000 หน่ วย ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิท ธิฯ จำนวนทีเ่ หลือทัง้ หมด นอกจำกนี้ แต่
ละรำยจะได้รบั กำรจัด สรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่
กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
กำรกระจำยผูถ้ ือหุ้นตำมสัญชำติ
บริษทั ฯ มีกำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ ในประเทศ
- นิตบิ ุคลล
- บุคคลธรรมดำ
รวม
ผูถ้ อื หุน้ ต่ำงประเทศ
- นิตบิ ุคลล
- บุคคลธรรมดำ
รวม

จำนวนหุ้น
1,130,000,000

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)
100%

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

35.34%
64.64%
99.98%

248,800
248,800

0.02%
0.02%

7.2.3 สรุปกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในวันที่ 30 ธันวำคม 2560 มีกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หน่วย มีอตั รำ
กำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หุน้
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,870,150 บำท ซึง่ ผลกำรใช้สทิ ธิสรุปได้ดงั นี้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นำยชำลี รักษ์สุธี
นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
นำยมงคล เหล่ำวรพงศ์
นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนอืน่ ๆ ของ
บริษทั ฯ (ผูบ้ ริหำรทีไ่ ม่เข้ำข่ำย
นิยำมผูบ้ ริหำรของสำนักงำน
ก.ล.ต.)
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนคณะกรรมกำร บริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ
-

จำนวนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (หน่ วย)

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2560

จำนวนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ คงเหลือ (หน่ วย)

200,000

100,000

100,000

101,000

50,500

50,500

236,900

118,450

118,450

201,900

100,950

100,950

108,800

54,400

54,400

122,100

61,050

61,050

113,200

56,600

56,600

150,000
150,000
150,000

75,000
75,000
75,000

75,000
75,000
75,000

150,000

75,000

75,000

150,000

75,000

75,000

160,200
681,100
15,324,800

65,550
3,727,450

615,550
11,597,350

18,000,000

4,870,150

13,129,850

ทัง้ นี้บริษทั ได้ดำเนินกำรแจ้งเพิม่ ทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2561 ซึง่ ทำให้ทุนชำระแล้ว
ของบริษทั เปลีย่ นไปดังนี้
หน่วย: บาท
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000

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

เพิ่ มทุนชำระแล้ว
4,870,150

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,134,870,150

โดยตลำดหลักทรัพย์ได้รบั หุน้ เพิม่ ทุนเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2561
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นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษัท ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำร
ภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ฯ
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ึ นอยู่กบั ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั อำจอนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำรได้เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษทั ฯ มี
กำไรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในครำวถัดไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยู่ภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั
ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร
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โครงสร้างและการจั
ดการ ดการ
โครงสร้
างและการจั
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 12 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร

3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

8. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี

กรรมกำร

11. นำยกิตติรฐั ทวีลำภ

กรรมกำร

12. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำยสุรพล อ้น สุว รรณ เป็ น เลขำนุ ก ำรบริษัท ทัง้ นี้ กรรมกำรลำดับ ที่ 5 ได้ผ่ ำ นกำรอบรมหลัก สูต ร
Director Certified Program (DCP) และกรรมกำรทุกท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accredited Program
(DAP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) แล้ว
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนบริษทั ฯ คือ (1) นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ สองในสี่คนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญ ของบริษัท ฯ หรือ (2) นำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร หรือ นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ หรือ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ คนใดคนหนึ่ง ลง
ลำยมือชื่อร่วมกับ นำยภวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นำยชำลี รักษ์สธุ ี หรือ นำยกิตติรฐั ทวีลำภ หรือ นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
รวมเป็ นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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2. คณะกรรมกำรบริษัท ให้มีจ ำนวนตำมที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น ก ำหนด แต่ ต้องมีจำนวนอย่ ำงน้ อ ย 5 คนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร
3. คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่ำ 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ น “ประธำนกรรมกำรบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมกำร
บริษทั เห็นสมควร อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรอีกคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ น “รองประธำนกรรมกำรบริษทั ” ก็ได้
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและเสนอชื่อบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัท แต่ ในกรณี ท่เี ป็ นกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนตำแหน่ ง
กรรมกำรทีว่ ่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ำรับตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในกรณีดงั กล่ำวให้
อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ตนแทน
3. ในกำรประชุมผู้ถอื หุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สำม โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ตำแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ใน
ตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษทั อำจพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัดและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ ะได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
(จ) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
กรรมกำรบริษทั คนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ รี ำยชื่อดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ

กรรมกำรตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

กรรมกำรตรวจสอบ

โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็ นกรรมกำรทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช มีประวัตกิ ำรทำงำนในสำยงำนกำรเงินและ
กำรลงทุนมำโดยตลอด และปั จจุบ ันดำรงตำแหน่ งผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุ นและบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท จด
ทะเบียนแห่งหนึ่ง นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียน
แห่งหนึ่งและ ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ งเป็ นอำจำรย์ พเิ ศษสำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และเป็ น กรรมกำรของบริษัท จดทะเบียนอื่น อีก 2 แห่ ง และมี นำยอัศวิน มะลิขำว เป็ น เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็ นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนด
2. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีค วำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ พ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่ งหรือไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระ ซึง่ ส่งผล
ให้มีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบต่ ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ควรจะแต่ งตัง้ กรรมกำร
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันทีจ่ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ

1. นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ
2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมกำรอิสระ
3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
4. นำยมงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมกำร
6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
8. นำยชำลี รักษ์สธุ ี
กรรมกำร
9. นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
กรรมกำร
10. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
11. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
กรรมกำร
12. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรือง
กรรมกำร
ชัย

ปี 2559

ปี 2560

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

10/10

-

7/8

-

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

7/7
7/7
6/7
-

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

5/5
5/5
5/5
-

หมำยเหตุ กรรมกำรท่ำนที่ 7, 10, 11 และ 12 ได้หมดวำระลงจึงต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 แต่กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
เลือกตัง้ กรรมกำรทีต่ อ้ งออกจำกวำระทัง้ 4 รำยกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกครัง้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

4. นำยพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนำรุจน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

5. นำยสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

6. นำงสำววันดี แซ่เอีย้ ว

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหาร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรจำนวน 9 ท่ำน โดย วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ฯ ประกอบด้วย
กรรมกำรทีม่ รี ำยชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

3. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

4. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

5. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

6. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมกำรบริหำร

7. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

กรรมกำรบริหำร

8. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำร

9. นำยสรินทร์ วรรณะลี

กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำยสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
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ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 รำยชื่อผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จำนวน 8 ท่ำน มีดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

2. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร

3. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain

4. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน

5. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

6. นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

7. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

8. นำยรุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร

เลขานุการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขำนุ กำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีใ่ นนำมบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั และกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. จัด ท ำและเก็บ รัก ษำทะเบีย นกรรมกำร หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนำมของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมกำร
2. เก็บ รัก ษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือ ผู้บ ริห ำรในนำมของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร
3. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้
เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รำยงำนนัน้ ในนำมของบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำร
4. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
ต้องกำรทรำบและติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด และ/
หรือกฎหมำยทีม่ นี ยั สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
7. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงำนดังกล่ำว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และ/หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั วิ งเงินสำหรับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็ นผู้มอบหมำยอำนำจในกำรอนุ มตั ิให้กรรมกำรผูไ้ ด้รบั มอบหมำย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยรำยกำรอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ
องค์กรและการบริหาร
กำรว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ/ บริษทั ทีป่ รึกษำ
งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และกู้ยืม

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

> 10 ล้ำนบำท/ครัง้

< 10 ล้ำนบำท/ครัง้

< 5 ล้ำนบำท/ครัง้

อนุมตั งิ บประมำณรำยจ่ำยลงทุนเพิม่ เติม
ระหว่ำงปี / โอนย้ำยรำยกำรระหว่ำงปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

กำรลงทุน/กำรกูย้ มื
บัญชีและการเงิ น
กำรอนุมตั เิ งินเบิกทดรอง
กำรปรับปรุง/ตัดจำหน่ำยทรัพย์สนิ และ
สินค้ำคงคลัง
กำรขำยทรัพย์สนิ
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจำรณำอนุมตั จิ ดั ซือ้ /จัดจ้ำง
งานประชาสัมพันธ์
กำรอนุมตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ กำรจัดสัมมนำ จัดกิจกรรม
สันทนำกำร และจัดชุมชนสัมพันธ์

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี
< 1 ล้ำนบำท/ปี

> 10 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

> 50 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

> 5 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

< 1 ล้ำนบำท/ปี

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ทเ่ี กีย่ วข้องในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ ประจำปี
2560 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
1.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำร
เดือนละ
40,000 บำท
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร
เดือนละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
เดือนละ
- บำท
1.2) ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบีย้ ประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครัง้ เฉพำะเมื่อมำเข้ำประชุม
- กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหำร
ครัง้ ละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
ครัง้ ละ
8,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
2.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น
เดือนละ
15,000 บำท
2.2) ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบีย้ ประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครัง้ เฉพำะเมื่อมำเข้ำประชุม
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ครัง้ ละ
10,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น
ครัง้ ละ
10,000 บำท

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
1. นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
4. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร/1
6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์/1
7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์/1
8. นำยชำลี รักษ์สธุ /1ี
9. นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
10. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์/1
11. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์/1
12. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย/1

หมำยเหตุ:

(2)

เงิ นเดือน
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
-

เงิ นเดือน
480,000
300,000
180,000
180,000
180,000
180,000
-

เบี้ยประชุม
105,000
160,000
160,000
160,000
120,000
120,000
-

1/ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นำยภวัต ศิรสิ รรพ์ นำยกวิตม์
ศิรสิ รรพ์ และนำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯ เพื่อสละสิทธิกำรได้รบั ค่ำตอบแทนเบีย้
ประชุมตัง้ แต่เดือนเมษำยน 2558 ถึงสิน้ ปี 2560

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญ ต่อกรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุม วิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน
ของบริษทั ฯ จำนวน 20,000,000 หน่ วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวมีอำยุ 5 ปี เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำง
แรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต โดยมีรำคำเสนอขำยหน่ วยละ 0
บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 1.00 บำท
เท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้
โดยในวัน ที่ 30 ธัน วำคม 2560 มีก รรมกำรและพนั ก งำนของบริษัท ได้ใช้สิท ธิแ ปลงเป็ น หุ้น สำมัญ ทัง้ สิ้น
4,870,150 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ น
หุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,870,150 บำท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนแก่ผบู้ ริหำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ ประชุมในฐำนะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมกำร) สำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม
2560 มีรำยละเอียดดังนี้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

จำนวน (คน)
ค่ำตอบแทนรวมค่ำตอบแทนอื่น (ล้ำนบำท)
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (ล้ำนบำท)
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

8
15.65
0.26
15.91

8
21.04
0.33
21.37

บุคลากร

จานวนบุคลากร
จำนวนบุคลำกรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหำรจำนวน 8 คน) แบ่งตำมรำยบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน
- ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
- ฝ่ ำยทีป่ รึกษำ
- ฝ่ ำยวิศวกรรม
- ฝ่ ำยควบคุมต้นทุน
- ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครื่องกล)
- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง
- ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำยพำน
- ฝ่ ำยควำมปลอดภัยวิชำชีพ
- ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)
- ฝ่ ำยสำรสนเทศ
- ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน
- ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
- ฝ่ ำยบริหำรค่ำจ้ำง
- ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณและจัดหำเงินทุน
- ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
- ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร
- ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
- ฝ่ ำยวิเครำะห์และประสำนข้อมูล CLMV
รวม

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560
17
6
2
13
14
2
296
373
456
611
136
179
4
5
63
61
5
6
24
24
1
1
2
2
6
6
5
5
61
66
3
4
1
1,096
1,364

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ในปี 2559 สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2559 และปี 2560 สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
พนักงำน จำนวน 248.98 ล้ำนบำท และ 281.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ

62

รายงานประจำ � ปี 2017

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

63

73

54

2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

83

1. นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ
ไฟฟ้ ำกำลัง จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- DAP SEC/2558
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
University of Florida, USA
- Certificate in Health Service
Management สมำคม
โรงพยำบำลเอกชนแห่งประเทศ
ไทย
- Certificate of Senior Executive
Program สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery
Information Service, Harvard
Business School, Boston, USA
- DAP 79/ 2552
- RCL 1/ 2558
- DCP 244/ 2560
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

ไม่ม ี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุน
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนกำรเงิน –
ฝ่ ำยลงทุน

2556 – 2557
2551 – 2555

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

2559 – ปั จจุบนั
2557 - 2558
2557 - 2558

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุน
และบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร
อิสระ

ตาแหน่ ง

2558 – ปั จจุบนั

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั

ระยะเวลา

บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จำกัด
(มหำชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

บจก. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่
บจก. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย
จำกัด
บริษทั โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
จำกัด (มหำชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชกำร
จำกัด (มหำชน)

บมจ.พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์
จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอี
่ยวกับคณะกรรมการบริ
ษัท ผู้บการบร
ริหารและเลขานุ
การบริษัท
ิ ษทั ผู้บริหาร และเลขานุ
ิ ษทั
รายละเอี
ยดเกีย่ยดเกี
วกับคณะกรรมการบร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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48

69

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- นิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต (LL.M.
Corporations) New York
University, New York, USA
- ประกำศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- DAP 43/ 2545

- ปริญญำเอก สำขำบัญชี หลักสูตร
นำนำชำติ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- DAP 50/ 2547
- ACP 18/ 2550
- DCP 88/ 2550
- MIA 3/ 2551
- SFE 15/ 2555
- HMS 3/ 2556

- DAP 1/ 2550
- DCP 53/ 2548

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

1.21

ไม่ม ี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

2544 – ปั จจุบนั

2548 – ปั จจุบนั

2556 – 2558
มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2546 – 2558
2550 – ปั จจุบนั

2550 - ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั

2535 –2547

2548 – ปั จจุบนั
2549– ปั จจุบนั

ระยะเวลา

กรรมกำรอิสระ/ ประธำน

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

อำจำรย์พเิ ศษ สำขำบัญชี
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ
อำจำรย์ประจำ สำขำบัญชี
รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ

ทีป่ รึกษำ
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร
ตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ตาแหน่ ง

บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทย

บริษทั พีเอฟ คอนโทล์ กรุ๊ป
จำกัด

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บริษทั ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน)
แอสเสท
บริษทั เจริญสิน พร๊
อพเพอร์ต้ี
จำกัด
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จำกัด

บริษทั แอ็พพลำย ดีบี อินดัสเตรี
ยล
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

บริษทั com-link จำกัด

บริษทั com-link จำกัด
บริษท ไทยฟิ ลม์ จำกัด (มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

65

54

53

49

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร/
กรรมการ

8. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain/ กรรมการ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- ปริญญำตรี สำขำบริหำร
มหำวิทยำลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex
Operation and Management,
San Diego Golf Academy
- Master of Business
Administration มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- DAP 96/ 2555

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

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.57

0.55

0.66

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นพีช่ ำย นำย
วิทวัส นำยภวัต
และ นำยกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

2554 – 2557

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2546 – 2550
2550 – 2553
2554 – 2557
มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2513 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2550 - 2553

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2546 – 2557
2531 – 2546

2524 – ปั จจุบนั

2544 – ปั จจุบนั

ระยะเวลา

รองประธำนกรรมกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
Supply Chain
กรรมกำร
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยธุรกำร และ
ทรัพยำกรมนุษย์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยจัดซื้อและ
พัสดุ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ ประธำน
กรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำร

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

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

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

แลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
บิส
ซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

66

รายงานประจำ � ปี 2017

47

59

41

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน/ กรรมการ

10. นำยชำลี รักษ์สุธี
กรรมการ

11. นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
กรรมการ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงิน
กำรธนำคำร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- Master of Business
Administration, San Diego
State University
- DAP 114/ 2558
- STRATEGIC CFO รุ่น 5
- บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
- กำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำกำร
จัดกำรเงิน มหำวิทยำลัยมหิดล
- DAP 114/ 2558
- นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำ
กำรจัดกำรกำรเงิน มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
- DAP 122/ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.81

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

2553 – 2558
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน

กรรมกำร

จัดหำและคลังพัสดุ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กำรเงิน
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริษทั
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนำระบบกำรเงินภำค
ประชำชน
กรรมกำร

ตาแหน่ ง

2553 – 2558
มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

2546 – ปั จจุบนั

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2555 - 2558
2553 – 2555

ระยะเวลา

บริษทั ดิอลั ติเมท ซอฟต์ จำกัด
บริษทั จูน(ประเทศไทย)จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั เอเอส. แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั ฮอเบิรค์ คอนซัลแทนท์
จำกัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
บริษทั เอเอ็มอำร์ เอเชีย จำกัด
บจก.สเปเชียลลิส เอนยิเนียริง่
แอนด์ เซอร์วสิ เซส

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

67

55

64

13. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ

14. นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูอ้ านวยการโครงการหงสา

56

12. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
และการเงิน/ กรรมการ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำร
บัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำ
บริหำร มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- DAP 99/ 2555
- CSP 45/ 2555
- BRP 7/ 2555
- ปวส. สำขำ Tool and Die
Making วิทยำลัยช่ำงกลพระนคร
เหนือ (รำชมงคล)
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำ
อุตสำหกรรม วิทยำลัยเทคโนโลยี
อำชีวศึกษำ (รำชมงคล)
- Mini MBA รุ่น 8
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐำนเศรษฐกิจ รุ่น
24 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
DAP 96/ 2555
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำ
ไฟฟ้ ำกำลัง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์
มหำบัณฑิต สำขำ MPA สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

0.37

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.07

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2555 – 2558
2554 – 2555

2521 – 2527

2527 – 2545

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2546 – 2558

มีนำคม 2558 –
ปั จจุบนั
2544 – 2558

ระยะเวลา

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร
วิศวกรโครงกำร

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

หัวหน้ำแผนกช่ำงกลฯ

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ
วิศวกรควบคุมโครงกำรขุด –
ขนดิน

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงิน กรรมกำรบริษทั
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงิน

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จำกัด (มหำชน)

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

68

รายงานประจำ � ปี 2017

57

42

15.นำยรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ/ทีป่ รึกษาอาวุโสทาง
วิชาการ

16.นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขำนุกำรบริษทั

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต
สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- วิศวกรรมศำสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต
สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
-ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำร
บัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
กำรเงินและบริหำรปฏิบตั กิ ำร,
สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ นิดำ้
- Advance for Corporate
Secretaries 1/ 2559
-Company Secretary Program 65/
2558
-Board Reporting Program 17/2558
-Company Reporting Program 12/
2558
-The Financial Analyst Program
Certificate

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยงบประมำณ
และจัดหำเงินทุน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและ
วำงแผน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน

2553– ปั จจุบนั

2552 – 2553
2546 – 2552
2543 – 2546

เลขำนุกำรบริษทั

ทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
รองประธำนบริหำรอำวุโส
(เหมืองแร่)

2554-ตุลำคม
2559

2558 - ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำย
พัฒนำธุรกิจ

ตาแหน่ ง

พฤศจิกำยน
2559 -ปั จจุบนั

ระยะเวลา

บริษทั โตเกียวมำรีนศรีเมือง
ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริษทั น่ ำเฮงคอนกรีต (1992)
จำกัด
บริษทั เอสที แกรนด์ จำกัด

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

บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ฯ
บริษทั สหกลอิควิป
เมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพำว
เวอร์ จำกัด
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอส.วี.พี.เค.
จำกัด
หมายเหตุ :

บริ ษทั

C
D
ID
AC

C,ID

D,ID,AC

= ประธานกรรมการ
= กรรมการบริ ษทั
= กรรมการอิ สระ
= กรรมการตรวจสอบ

ED,M

D,ED,M

RC
ED
M

D,ID,AC

ED,M

D,ED,M

C,ED,M

D,ED,M,RC

นายวิ ทวัส
ศิ ริสรรพ์

ED,M

D,ED,M

= กรรมการบริ หารความเสียง
= กรรมการบริ หาร
= ผู้บริ หาร

D,ID,AC

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

D,ED,M

D,ED,M

นายภวัต
ศิ ริสรรพ์

D,ED,M

ED,M

D,ED,M,RC

นายกวิ ตม์
ศิ ริสรรพ์

D

นายชาลี
รักษ์สุธี

กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ

ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ

D

D,ED,M

ED,M

M

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

M

ดร.รุจ
บัณฑุวงศ์

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

การกำ
การกากั�บกัดูบแดู
ลกแิ จลกิ
การจการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ในการดาเนินงานทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท จดทะเบีย น (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน และยังทาให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทาให้เกิดความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที ส่ ร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1. คณะกรรมการดาเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ ายที่มคี วามเกีย่ วข้องกับ
บริษทั คณะกรรมการดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ์ ทัง้ ของผูห้ นุ้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ รวมไปถึง
พนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าทีต่ อ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุม
ถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(2) การจัดให้มนี โยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
(3) การกากับดูแลให้มกี ารสือ่ สารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
1.2 ในการสร้างคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ บ ริษัท ฯ อย่ า งยัง่ ยืน คณะกรรมการได้ ก ากับ ดู แ ลบริษั ท ฯ จนน าไปสู่ผ ล
(governance outcome) ซึง่ ได้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการทีด่ โี ดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) การกากับดูแลเพื่อให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริต ต่ อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดู แ ลให้ ก ารด านิ น งานเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต กรรมการและผูบ้ ริหารต้อง
(1) กระทาการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสาคัญ
(2) กระทาการทีม่ จี ุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(3) ไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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1.4 คณะกรรมการได้ต ระหนัก ถึงขอบเขตหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการดี และก า หนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดย
(1) คณะกรรมการได้จดั ท ากฎบัต รหรือ นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การของคณะกรรมการ (board
charter) ทีร่ ะบุหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุกคน และ
มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
(2) คณะกรรมการได้ ม อบหมายอ านาจการจัด การบริษั ท ฯ ให้ แ ก่ ฝ่ ายบริห ารผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการ ซึง่ ได้มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลฝ่ ายบริหารให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลักปฏิ บตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที เ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการได้ก ากับ ดู แ ลให้ บ ริษั ท ฯ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ เป้ าหมายหลัก (objectives) ที่ช ัด เจน
เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กาหนดและสื่อสารเป็ นวิสยั ทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผบู้ ริหาร
นาไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มกี ารกากับดูแลให้บริษทั ฯ คงไว้ซง่ึ ค่านิยมที่
สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ความเทีย่ ง
ธรรม (integrity) ความโปร่ ง ใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental
responisbilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/หรือประจาปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ และได้มกี ารนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมการได้กาหนดให้มกี ารจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ซง่ึ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ให้มกี ารจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่าเสมอ
(2) ในการก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการได้ ก ากับ ดู แ ลให้ มีก ารวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปั จจัยความเสีย่ งต่ าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain
รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ สี ่วนได้
เสียกับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากทีส่ ดุ
(2.2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่ วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมหน่ วยงานราชการ หน่ วยงาน
กากับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษัทฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียเพื่อเลือกเรื่องสาคัญทีจ่ ะเป็ นการ
สร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
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(3) ในการกาหนดกลยุ ทธ์ คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัต กรรมและน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) กากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ยงั ได้สอ่ื สารถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจ
นาไปสูก่ ารประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ บริษทั ฯ
โดยให้ผบู้ ริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึ กอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
(6) กากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้มผี หู้ น้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิ ทธิ ผล (Strengthen Board Effectiveness)
3.1 คณะกรรมการได้กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาบริษทั ฯ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทส่ี ามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมของ บริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหารจานวน 5
ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็ นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็ น
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ คณะอันจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง
ๆ อย่าง เหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ มเี หตุ ผลและความจาเป็ นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบด้วย
คณะกรรมการได้ เปิ ดเปิ ดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ มีค วาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ท่ดี ารง
ตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 9 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคาสังใด
่
ๆ และเพื่อให้เรื่องสาคัญได้รบั การพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ
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(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้ การจัดทา
รายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวนอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ า องค์ประกอบ
และการดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
(1) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ ได้
กาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจ
โดยไม่จากัด ได้แยกบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่าง
น้อยควรครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) การกากับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(2.2) การดูแลให้มนใจว่
ั ่ า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(2.3) การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และมี
มาตรการทีด่ แู ลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(2.4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ
(2.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
3.3 กาหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มกี ระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึง มีนโยบาย
กาหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด และมีความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทางานทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.4 คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดย
(1) ค่ า ตอบแทนของกรรมการต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายระยะยาวของบริษั ท
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิด ชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น
เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีห่ มาะสมด้วยทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั
ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บาเหน็จ) ซึง่ เชื่อมโยงกับ
มูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยู่ในระดับทีส่ งู เกินไปจนทาให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
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3.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
(1) คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายป้ องกันเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
และควรหลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรายการทีพ่ ิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจในการอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
3.6 คณะกรรมการได้กาหนดกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
และกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทัง้ บริษทั ย่อยและกิจการ
อื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือน
เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ของบริษั ท ฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดู แ ลการด าเนิ น กิจ การของบริษั ท ร่ ว มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกาหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั
ย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของบริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ)
และบริษัทฯ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้
สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็ นการดาเนินการโดย
บริษัทฯ เอง ทัง้ นี้การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กาหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทารายการ
สาคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทา
รายการข้างต้น ในลัก ษณะเดีย วกับ หลัก เกณฑ์ของบริษัท ฯ รวมถึงต้องก ากับ ดูแ ลให้มี ระบบการควบคุ มภายในที่
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทารายการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้ได้กาหนดให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้
ทันกาหนดด้วย
3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็ นต้น เพื่ อให้มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้ ซึง่ เปิ ดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่ออคณะกรรมการในรายงานประจาปี
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
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3.8 คณะกรรมการได้กากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ น และมีเลขานุการบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา
(2) บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ทีเ่ หมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ใน
รายงานประจาปี ของบริษทั
(4) เลขานุ การบริษัท ฯ ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่ อเนื่องซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารและการบริหารบุคลากร
ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่ งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด และมีความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ทางานที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม
และอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผู้เกีย่ วข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท เป็ น ต้น เพื่อให้มีก ารปรับ ปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารจะกาหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒ นาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทางานมากขึน้ และให้สามารถทางานแทนกันได้
4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
(1) ตามที่ม ติป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อ วัน ที่ 2 มีน าคม 2558 มีม ติก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการจ้าง
แต่ งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลิก จ้างพนักงานบริษัท ในตาแหน่ งที่ต่ ากว่าประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และมีอานาจ
กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบาเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสาหรับพนักงานบริษทั ในตาแหน่ งทีต่ ่ า
กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารกาหนดไว้และ/หรือตามทีก่ าหนดไว้ใน
อานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติค ณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อ วัน ที่ 12 กัน ยายน 2559 ได้มีม ติเพิ่ม
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดย
บุค คลดังกล่ าวจะต้อ งมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็ นผู้ท่มี ีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการสรรหาผูบ้ ริหารด้วย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ ง พรบ. บริษัท มหาชนจากัด และต้องไม่ มีลักษณะต้อ งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ ต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ การ
ทางานทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการได้กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงคและเป้ าหมายหลักของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่ รวมถึง
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงาน
งานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว
(2) การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง
กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ
4.3 คณะกรรมการได้กาหนดให้มนี โยบายพัฒนาบุคลากรให้มจี านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการได้กากับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อ ม ไม่ ล ะเมิด สิท ธิข องผู้มีส่ ว นได้เสีย เพื่อ เป็ น แนวทางให้ ทุ ก ส่ ว นในองค์ก รสามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายหลัก ทีเ่ ป็ นไปด้วยความยังยื
่ น ซึง่ บรัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดย
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือ หุ้น : บริษั ท ฯด าเนิ น ธุ รกิจ ด้ว ยความโปร่ง ใสและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมุ่ ง มัน่ ที่จ ะสร้า งผลการ
ดาเนินงานทีด่ แี ละการเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมทัง้ ดาเนินการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
พนักงาน : บริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ค วามสาคัญ ต่ อการพัฒ นาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคนและพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ ยังได้กาหนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้
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จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มีการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
จัดหา โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า : บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกีย่ วกับสินค้าและ
บริการของบริษทั ฯรวมทัง้ ยังจัดให้มชี ่องทางให้ลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแจ้งปั ญหาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสม
เพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาเกีย่ วกับสินค้าและบริการของ บริษทั ฯ ได้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหนี้ : บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสาคัญ รวมทัง้ การชาระคืนเงิน
ต้นดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
สังคมและส่ว นรวม : บริษัท ฯ ใส่ใจและให้ค วามสาคัญ ต่ อ ความปลอดภัย ต่ อ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึก
และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯพยายามเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นการสร้างและรักษาไว้ซง่ึ
สิง่ แวดล้อมและสังคม
นอกจากนี้ ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษทั ฯ
จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสังการตรวจสอบข้
่
อมูลและหาแนว
ทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
5.2 คณะกรรมการจัดให้มกี รอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกากับให้ฝ่าย
จัดการกาหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกาหนดวิธกี ารสื่อสาร
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้
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หลักปฏิ บตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสีย่ งถือเป็ นรากฐานสาคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ งไม่ว่าจะเป็ นการระบุความเสีย่ ง การ
ประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็ นประจาถือเป็ นการบริหารเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ ต้อง
ทาและนามาปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการความเสี่ย งปฏิ บ ั ติ ง านโดยตระหนั ก ถึ ง ขอบเขตหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีการติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็ นส่วนทีท่ าให้บริษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินตามแผนธุรกิจทีก่ าหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทงั ้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่างยังยื
่ น โดยการบริหารความเสีย่ งจะประกอบด้วยความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ซึง่ การบริหารความเสีย่ งเป็ นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสีย่ งดังกล่าวให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ ได้มีก ารบริห ารและจัด การความเสี่ย งด้า นต่ า งๆ โดยการใช้ก ารก ากับ ดู แ ลที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผล
การดาเนินงาน ดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดาเนินงานตามนโยบายคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พจิ ารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสีย่ งไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถ
กาหนดเกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐานในการประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งบริษทั ฯให้ฝ่ายที่รบั ผิดชอบความเสีย่ งแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสีย่ ง
รวมถึงให้ฝ่ายที่เกีย่ วข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกรวมถึงการ
เปลี่ย นแปลงในความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้ ต้ อ งมีก ารทบทวนจัด การความเสี่ย งและการจัด ล าดับ
ความสาคัญ รวมถึงอาจนาไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งซึง่ จะมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดย

6.2 คณะกรรมการได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั
ในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
จัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่ าเชื่อถือ
โดยมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ซึง่ กาหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิ
ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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(2.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ที่มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(2.3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
(2.6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย
่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษท
ั ฯ
(ค ) ความเห็นเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผูถ
้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขต
หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภายใต้อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีอานาจใน การว่าจ้างหรือนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่ อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค ) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บ ริห ารไม่ดาเนิ นการให้มีก ารปรับ ปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามข้างต้นต่ อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็น ต่อฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดาเนินงาน งบประมาณ
และอัตราของ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(2.11) จัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทาน และให้ค วามเห็น ในรายงานผลการประเมิน การก ากับ ดูแ ลกิจ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจ
่
าปี ซึง่ ได้จดั ทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2.13) ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณ ะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่ มเติ มดังนี ี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(3) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่เี กีย่ วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานได้อย่างมีอสิ ระตามภารกิจทีไ่ ด้ร ับมอบหมายโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้ ถอื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ น
นิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้
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ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแบ่งปั นทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระของบริษั ท ฯ ตามคุ ณ สมบั ติ ท่ี ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
6.3 บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุ ผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัท ฯ เป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้ผู้ท่มี ีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสียของตนและผู้ท่เี กี่ยวข้องให้บริษัทฯ
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทารายการเกีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสีย
อย่างมีนยั สาคัญในลักษณะทีอ่ าจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ น
ร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชือ่ ถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
7.1 คณะกรรมการกากับ ดูแลให้มรี ะบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(1) คณะกรรมการกากับดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมกับ หน้ าที่ความรับ ผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้อ มู ลที่มีค วามถู ก ต้ องครบถ้ว นเพีย งพอ
โปร่งใส และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ฯ จะ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ า วตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ และ
จะจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจาปี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณี
ทีเ่ ป็ นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(4.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษทั
(5) คณะกรรมการกากับให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บริษทั ฯ จัดทาคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
หนี้โดย

7.2 คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระ

(1) คณะกรรมการกาหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มี
สัญญาณบ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
(2) ในการอนุมตั กิ ารทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการ
จะต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นและต้องมันใจว่
่ าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้
7.3 บริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ นาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ นเจ้าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เป็ น ประจ า รวมทัง้ จะเผยแพร่ ข้อ มูล ของบริษั ท ฯ ข้อ มู ล ทางการเงิน และข้อ มู ลทัว่ ไปของบริษัท ฯ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพ ย์ บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับ ทราบผ่านช่องทางต่ าง ๆ
กล่าวคือ การรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นได้รบั ข่าวสารเป็ นประจาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่างๆ เป็ นต้น

หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กาไรจากบริษัท ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
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การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1) บริษทั ฯแจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทาและเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษทั ฯอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรื อเสนอวาระเพิม่ เติม
ได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้ ราย
ย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษทั ฯ จะเพิม่ วาระการประชุม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกั
นโดยก่อนเริม่ การประชุมประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้อง
ลงมติในแต่ละวาระและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็
นข้อ เสนอแนะรวมทัง้ ซัก ถามในแต่ ละวาระโดยใช้เวลาอย่ างเหมาะสม และเพีย งพอ โดยประธานในที่ป ระชุ ม จะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯสนับสนุนให้มกี ารเลือกตัง้ เป็ นรายคน
(5) บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่ าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รับ ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอื่น ใดตามที่ก ฎหมายหรือ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกาศก าหนด โดยในแต่ ล ะวาระการประชุ ม จะมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบ รวมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมทีเ่ พียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาใน
การศึกษาข้อมูลล่วงหน้ าก่อ นวัน ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(6) ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษทั ฯ กาหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(7) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามทีบ่ ริษทั ฯ
ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(8) ในการประชุมผู้ถอื หุน้ บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คาถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุม
(9) บริษทั ฯจัดให้มบี ุคลากรทีเ่ ป็ นอิสระทาหน้าทีช่ ว่ ยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(10) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จบริษทั ฯจัดทารายงานการประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระสาคัญ รวมทัง้ จะมีการบัน ทึก ประเด็นข้อซัก ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สาคัญ ไว้ ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ จะนาผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทัง้
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
8.2 คณะกรรมการได้กาหนดให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
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(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯใช้สถานที่ซ่งึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซ่งึ แสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) บริษัทฯสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการได้ดแู ลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดแู ลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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ความรั
Responsibilities:CSR)
CSR)
ความรับบผิผดิ ดชอบต่
ชอบต่ออสัสังงคม(Corporate
คม (Corporate Social
Social Responsibilities:
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีแ่ สดงถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อควำมยังยื
่ นของกิจกำร ผูม้ สี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มีเจตนำรมณ์ทจ่ี ะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่ำงยังยื
่ น รวมทัง้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้
ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็ นสุข และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์และแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2
มีน ำคม 2558 จึง ก ำหนดนโยบำยควำมรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม และสิ่ง แวดล้อ ม (CSR Policy) ให้เ ป็ น ส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขันทำง
กำรค้ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมที่ขดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีค่ วำมเป็ นควำมลับของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทำงกำรค้ำในกำรจัดซื้อเครื่องจักร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำยหรือข้อกำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตำม
กฎหมำย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษทั ฯ ในทุก
ระดับชัน้ ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
หรือภำคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และ
สำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่ วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบ
ระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้
1.

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ดำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันใน
่
ทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ำรสอบทำน
กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำเสมอ
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กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนให้บริษทั ฯ ทรำบถึงกำรกระทำที่
เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ
บริษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ บุคคลที่
ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสม
ของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
ผูท้ ก่ี ระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่ องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
ไว้ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
บริษัท ฯ จัดให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของ
บริษทั ฯ ให้มคี วำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำทีข่ องตน
บริษทั ฯ สนับสนุ นให้ค่สู ญ
ั ญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รำยงำน
กำรละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
บริษัท ฯ มีน โยบำยในกำรสรรหำหรือ กำรคัด เลือ กบุ ค ลำกร กำรเลื่อ นต ำแหน่ ง กำรฝึ ก อบรม
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ
อย่ ำ งเป็ น ธรรมและเพียงพอ เพื่อ ป้ อ งกัน กำรทุ จริตคอร์ร ัปชันภำยในองค์
่
ก ร และเป็ น กำรสร้ำง
หลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ
เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่อง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ฯ ต้องปฏิบตั ดิ ้วยควำมระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำทีเ่ หมำะสม
9.2. กำรให้หรือรับเงิน บริจำค หรือ เงิน สนับ สนุ น ต้อ งเป็ น ไปอย่ำ งโปร่ งใส และถู ก ต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมันใจว่
่ ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นดังกล่ำวไม่ได้เป็ น
กำรอำพรำงกำรติดสินบน
9.3. ในกำรดำเนิ นกิจกำร กำรติด ต่ อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนิ นกำรอื่น ๆ กับ
หน่ ว ยงำนภำครัฐ หรือ เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินกิจกำร
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้เปิ ดรับกำรแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำร
จำกประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้ แนะนำอันเป็ นประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั บริษทั ฯได้ดงั นี้
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-9410888
โทรสำร 02-9410881
sq_audit@sahakol.com
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่ำ
จะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ
ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มกี ำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ำรมีสว่ นร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษทั ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของ
บริษทั ในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน
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2.

จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม
3.
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัม มนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึ กอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
4.
จัดให้มสี วัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และ
นอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น
5.
จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของบริษัท ฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ควำมเสีย่ งตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
6.
ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
7.
เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่ เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว
ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

5.

บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษทั เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ติ ่อ
ลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ โดยกำรจัดหำเครื่องจักรและบำรุงรักษำเครื่องจักรให้สำมำรถปฏิบตั งิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบงำนได้ตำมปริมำณที่กำหนดกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำรทำงำนทีม่ ี
ควำมสำคัญ จะมีกำรหำรือร่วมกับลูกค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำ
6.

กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดำเนินกำรและ
ควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีด
น้ ำให้แก่ระบบสำยพำนลำเลียง กำรจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ รำดน้ ำและสเปรย์น้ ำตลอดทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิงำน เพื่อลด
ปริมำณฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำน และดำเนินกำรควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและกำรระเบิดหน้ำ
ดิน ไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่อำศัยในชุมชน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงกำรควบคุมมลพิษทำงน้ ำ โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบ
บำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะเป็ นไป
ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและ
งบประมำณมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็ นกิจกรรมทีม่ กี ำรประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยอย่ำงใกล้ชดิ
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
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บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
สังคม โดยมีนโยบำยทีจ่ ะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน โดยกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนและสนับสนุ น
ทุนกำรศึกษำ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยทีจ่ ะให้ควำมสนับสนุนต่อสังคมรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรให้เงินสนับสนุน
แก่สถำนีตำรวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรประชำชน กำรให้เงินสนับสนุ นแก่กจิ กำรทำงศำสนำ รวมถึงกำร
ให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยำบำลในกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

การดาเนิ นงาน
บริษัทฯ จัดทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่กำรปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึงกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เ กี่ยวข้อง โดยกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัท ฯ ให้
ควำมสำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำซึ่งมีจำนวนน้อยรำยทำให้ต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด
พนักงำนจำนวนมำกกว่ำ 700 คนที่เป็ นฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรทำงำนอยู่กบั เครื่องจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมสำคัญกับกำร
ดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน ทีม่ คี วำมอ่อนไหวต่อกำรดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำก
โรงไฟฟ้ ำ พลังงำนถ่ ำ นหิน โดยบริษัท ฯ ได้มีก ำรประเมินควำมเสี่ย งดัง กล่ ำ วอยู่ในระดับ สูง หำกเกิด กำรร้องเรียน
ประท้วงจำกชุมชนหรือผิดกฏระเบียบรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรให้พนักงำนทุกระดับของบริษัทมีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท ฯ ทัง้
รูปแบบกำรประชุมระดับผูบ้ ริหำร กำรประชุมระดับฝ่ ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวำรสำรประชำสัมพันธ์
ภำยในบริษัท ฯ พร้อมทัง้ กำหนดอยู่ในหัวข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอบรมพนักงำนเพื่อย้ำให้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญเป็ นระยะ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยดังกล่ำว เช่น 1) เป้ ำหมำยกำรผลิตประจำปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัทสำมำรถส่งมอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนั ตำม
ปริมำณและระยะเวลำทีก่ ำหนด 2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ทีม่ ตี ่อกำรทำงำนของบริษทั ฯ ตำมสัญญำและ
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพื่อป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส ต้องมำกกว่ำร้อยละ 80 ซึง่ ในเดือนธันวำคม 2559
บริษัท ฯได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83 สำหรับโครงกำร 8 และ 3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุ ในกำรทำงำนทัง้
อุ บ ัติเ หตุ ขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ ท่กี ่อ ให้เกิด กำรบำดเจ็บ ของพนัก งำน ต้อ งไม่ เกิน 12, 6 และ 0 รำย
ตำมลำดับ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงำนที่ได้รบั บำดเจ็บจำกอุบตั ิเหตุ ขนำดเล็กทัง้ สิน้ 3 รำย แต่ไม่มอี ุบตั เิ หตุขนำดปำน
กลำงและขนำดใหญ่เกิดขึน้ ทัง้ นี้ จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ่ง ในการดาเนินโครงการขุด -ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ที่กาหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั กิ ารตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558
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บริษัทฯ จัดให้มกี จิ กรรมประจาปี ภายใต้ช่อื กิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ทางด้านการศึกษาและศาสนา
ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี
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การพัฒฒ
นาองค์
กรและบุ
คลากร คลากร
การพั
นาองค์
กรและบุ
ในรอบปี 2560 บริษทั ฯ มีการดาเนินทางด้านพัฒนาองค์กรและบุคคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของ
บริษัทฯ ซึ่งได้แก่การผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของเครื่องจักรและกาลังคน โดยการสร้าง
กาลังคนเพื่อรองรับงานทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และการเจริญเติบโตของบริษทั ในอนาคต โดยมี การดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้
1. จัดทากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และวางแนวทางการพัฒนาองค์ กร เพื่อสนับสนุ นการดาเนินกลยุทธ์
ดังกล่าว ซีง่ จะได้เริม่ ดาเนินการให้เป็ นรูปธรรมในปี 2561 เป็ นต้นไป
2. พัฒนาบุคคลากรด้วยการอบรมให้ความรูต้ ามแผนพัฒนาบุคคลากร และ แผนสืบทอดตาแหน่ งคน จานวน
ทัง้ สิน้ 157 หลักสูตร มีจานวนบุคคลากรได้รบั การอบรมรวมทัง้ สิน้ 819 คน เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การวางตัวให้เป็ นผู้สบื ทอด
ตาแหน่งสาคัญจานวน 56 คน
3. เสริมสร้างตาแหน่ งงานสาคัญเพื่อการทางานทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นทีมงานด้านตรวจสอบภายใน
ด้านวิศวกรรม ด้านพัฒนาธุรกิจ และที่สาคัญบริษัทฯ มีการรับพนักงานทัง้ ระดับผู้บริหารและปฏิบตั ิการเพื่อ เตรียม
ความ พร้อมการดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 อย่างเต็มระบบ
4. จัดทาโครงข่ายการพัฒนาบุคคลากรได้แก่ การนาพนักงานท้องถิ่นโครงการเหมืองหงสา สปป.ลาวและ
พนัก งานคนไทยโครงการเหมือ งดีบุ ก สาธารณรัฐแห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ มาดูง านและเรีย นรู้ก ารปฏิ บ ัติง านของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในโครงการแม่เมาะ รวมถึงส่งพนักงานบริษทั ฯ ไปฝึ กอบรมการใช้ และบารุงรักษาเครื่องจักรกับบริษทั คู่คา้
เพื่อให้เกิดความเชีย่ วชาญในการใช้เครื่องจักรใหม่ๆ อย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหา โดยมีผู้เชีย่ วชาญให้คาปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของพนักงานระหว่างโครงการแม่เมาะ โครงการหงสา โครงการเหมืองดีบุก
และสานักงานใหญ่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีส่ ่งเสริมการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูลภายใน
เพื่อลดกาแพงกัน้ ระหว่างโครงการ และระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน เช่นการจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ มาราธอนประจาปี
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ิ หารจัดการความเสี
การควบคุมภายในและการบร
ยง
การควบคุ
มภายในและการบริ
หารจัด่การความเสี
่ยง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญแก่การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และเป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ และได้ตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. การควบคุม การปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มี
ความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษทั ฯ จัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมดับการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยว่าสามารถป้ องกันทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารนาปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษทั ฯ นัน้ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายใน
ทีจ่ ะมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

แนวทางการบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต
ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
บริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยคุณวิวฒ
ั น์ ลิม้ นันทศิลป์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จากัด มีความพร้อมในการตรวจสอบทีต่ รง
กับความต้องการของบริษทั ฯ และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ ได้
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รายการระหว่
างการกัานงกัน
รายการระหว่
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั
ชื่อย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหำชน) SQ หรือ บริษทั ฯ
ให้บริกำรและดำเนินงำนด้ำนกำรทำเหมืองแร่
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
SP
ถือหุน้ ร้อยละ100 ลงทุ น ในบริษัท อื่น ที่ป ระกอบธุ รกิจผลิตและ
โดย บริษทั ฯ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรสหรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค)
ซึง่ ได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆทีบ่ ุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนำจควบคุมหรือมีสว่ นได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ฯ ทีม่ กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในงวดปี บัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เอส.วี.พี.เค จำกัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด
คุณศำศวัต ศิรสิ รรพ์

คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

คุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์

คุณภวัต ศิรสิ รรพ์

คุณสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
คุณอภิญญำ ศิรสิ รรพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 17.75 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุน้ ในบริษทั อื่นของ
ครอบครัวศิรสิ รรพ์
เป็ นบริษทั ทีม่ คี ุณภวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99 ของบริษทั โดยบริษทั ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและรับเหมำงำนเหมือง
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.19ของบริษทั ฯ และ
ถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
17.75
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้
ร้อยละ 0.71 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 17.75
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.33 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 17.75
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.50 ของบริษทั ฯ
และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
17.75
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.39 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.87 ของบริษทั ฯ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
คุณศจี ศิรสิ รรพ์
คุณเพ็ญประภำ ศิรสิ รรพ์
คุณเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
คุณกันตพัฒน์ ศิรสิ รพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.08 ของบริษทั ฯ
เป็ นภรรยำคุณศำศวัต ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.39 ของบริษทั ฯ
เป็ นภรรยำคุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.16 ของบริษทั ฯ
เป็ นบุตรคุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.52 ของบริษทั ฯ

คุณศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

เป็ นกรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมกำรของบริษทั คอน
เวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำกัด

รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษัท/บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่31 ธันวำคม
2559 และ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี้
1) รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
2) รำยกำรค่ำเช่ำ ซือ้ ขำยทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่
3) รำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำ
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ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด

ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณศจี ศิ ริสรรพ์
เงินกูย้ มื

ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณอภิ ญญา ศิ ริสรรพ์
เงินกูย้ มื

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

รายการ

1.0
(1.0)
0.0
0.0
6.3
(6.3)
0.0
0.1
2.0
(2.0)
0.0

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

0.0
(0.0)
0.0

0.0
0.0
-

0.0
(0.0)
0.0
0.0

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

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

รายการที่เกี่ยวกับเงิ นกู้ยมื ของบริษทั
รำยกำรบริษทั ฯ กูย้ มื จำกกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ำ รำยกำร
กู้ย ืม เงิน ดัง กล่ ำ วเป็ นกำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น ทำง
กำรเงิน จำกกรรมกำรและผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ย ทีร้อ ยละ 4 เป็ นอัต รำดอกเบี้ย ที่ท ำให้
บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยทีต่ ่ำ
กว่ ำ อัต รำที่บ ริษัท ฯ ได้ร บั จำกกำรกู้ย ืม เงิน จำก
ธนำคำรพำณิ ช ย์ เล็ก น้ อ ย ซึ่ ง หำกจะมีก ำรกู้ย ืม
เกิด ขึ้น ในอนำคตจะเป็ นไปตำมมำตรกำรและ
ขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และ
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ

ลักษณะรายการ
บริษทั ฯกูย้ มื เงินจำกกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ โดยกำร
กูย้ มื เงินจำก
บริษทั เอส.วี.พี.เค จำกัด,
คุณอภิญญำ ศิรสิ รรพ์,
คุณศจี ศิรสิ รรพ์
คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
คุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์
เพือ่ ใช้ในกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษทั ฯ โดยมี
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ซึง่ เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ทีต่ ่ำ
กว่ำอัตรำดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรกูย้ มื เงิน
จำกธนำคำรพำณิชย์
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ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
เงินกูย้ มื

บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
เงินกูย้ มื

รายการ

64.0
117
(140.0)
41.0
3.3
2.5
20.0
(4.5)
18.0
0.7

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

18.0
0.0
(0.0)
18.0
0.7

41.0
0.0
(0.0)
41.0
1.6

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เจ้ำหนี้กำรค้ำ-ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ซื้อแคมป์

รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซื้อ
ทรัพย์สินซื้ออะไหล่กบั บริ ษทั สหกล
เอนยิ เนี ยร์ จากัด
เจ้ำหนี้ค่ำเช่ำ

รายการ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0
0.01
0
0.01

6.5
(6.5)
6.5
(2.3)
4.2

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ยกมำ
เพิม่ ขึน้ ลดลง
คงเหลือ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรเช่ ำ และซื้ อ แคมป์ ดัง กล่ ำ ว เป็ นรำยกำรที่
เกิดขึน้ ก่อนทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้ ขึน้
โดยมีอตั รำค่ำเช่ำแคมป์ ที่ 1.8 ล้ำนบำทต่อเดือน และ
ในภำยหลัง เพื่อ ควำมคล่ อ งตัว ในกำรด ำเนิ น งำน
บริษัทฯ ได้พ ิจำรณำสมควรที่จะซื้อแคมป์ จำกบริษัท
สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ในเดือนกรกฎำคม 2557 ใน
รำคำ 6.53 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง เป็ นรำคำที่ ป ระเมิน โดย
วิศวกรของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี สำหรับในอนำคตหำก
มีรำยกำรเช่ำหรือซื้อสินทรัพย์จำกบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัด แย้ ง เกิด ขึ้น ส ำหรับ กำรเช่ ำ บริษั ท ฯ จะมีก ำร
เปรียบเทียบอัตรำค่ำเช่ำบริเวณใกล้เคียง และสำหรับ
กำรซื้อขำยสิน ทรัพ ย์ บริษัทฯ จะมีกำรเปรียบเทีย บ
รำคำตลำดหรือประเมินรำคำจำกผูป้ ระเมินอิสระซึ่งจะ
เป็ น ไปตำมมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิกำรท ำ
รำยกำรระหว่ ำ งกัน และนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษทั ฯ

ลักษณะรายการ
รำยกำรนี้เป็ นรำยกำรค่ำเช่ำแคมป์ ทีพ่ กั ให้พนักงำนของบริษทั
ฯ สำหรับโครงกำรแม่เมำะ ตัง้ แต่เดือนกันยำยน ปี 2554 โดย
มีส ัญ ญำเช่ ำ แคมป์ ที่อ ัต รำ 1.8 ล้ ำ นบำทต่ อ เดือ นส ำหรับ
ห้องพักเรือนแถว 25 แถวๆละ 24 ห้องรวม 600 ห้อง,บ้ำนพัก
เดีย่ ว 5 หลังและบ้ำนพัก 8 ห้อง และในเดือนกรกฎำคม 2557
บริษัทฯ ซื้อเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ทีร่ ำคำ 6.53 ล้ำนบำท
และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรชำระค่ำเช่ำคงค้ำงและค่ำสินทรัพย์
ภำยในปี 2560

0.01 รำยกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ ซฟ,โต๊ะทำงำน,โซฟำ เพื่อใช้งำนใน รำยกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะทำงำน,โซฟำ เพื่อ
ใช้งำนในส ำนักงำนดังกล่ ำวในรำคำตำมสภำพ โดย
0.0 สำนักงำน
กำรตกลงกันทัง้ สองฝ่ ำย
(0.01)
0.0

4.2
(4.2)
0.0

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

รายการค่าเช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่
รำยกำรค่ำเช่ำแคมป์ ซือ้ ทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

98

รายงานประจำ � ปี 2017

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

เจ้ำหนี้กำรค้ำ-บำรุงรักษำ

รายการจ้างให้บริ การบารุงกับบริ ษทั
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด

รายการ

-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

เป็ น รำย ก ำรจ้ ำ งให้ บ ริ ก ำรบ ำรุ ง รั ก ษ ำระบ บ Oracle
PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9. 1
โดยผู้ร บั จ้ำงจัด หำบุ คลำกรที่ช ำนำญดูแ ลแก้ไขปั ญ หำของ
- ระบบ เริ่ม วัน ที่ 1 พฤศจิก ำยน 2559 ถึงวัน ที่ 31 ตุ ล ำคม
1.37 2560 อัตรำค่ำจ้ำงปี ละ 960,000 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่
(0.66) แบ่งชำระเป็ นรำยเดือน เดือนละ 80,000 บำท
0.71

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

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยกำรจ้ำงให้บริกำรบำรุงรักษำที่เกิดขึ้น กับ บริษัท
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เนื่องจำกเป็ นบริษัทที่
Implementระบบให้กบั บริษทั สหกลฯ ซึง่ ได้ดแู ลระบบ
อย่ำงต่อเนื่องและรำคำบริกำรพิจำรณำแล้วเหมำะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยกำรนี้เป็ นรำยกำรซื้ออะไหล่จำกบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ รำยกำรซื้ออะไหล่ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรที่บริษัทฯ ซื้อ
จำกัด รำคำ 0.2 ล้ำนบำท ในเดือน มกรำคม 2560ซึ่งบริษทั ฯ มำเพื่อ ใช้ในกำรซ่ อ มเครื่อ งจักร จำก บริษัท สหกล
เอนยิเนี ย ร์ จำกัด รำคำ 0.2 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ น รำคำที่
- ชำระค่ำอะไหล่ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560
ประเมิน จำกวิศ วกรของบริษัท ฯ ในเดือ น มกรำคม
0.2
2560 บริษั ท ฯ ช ำระค่ ำ อะไหล่ ในเดือ นกุ ม ภำพัน ธ์
(0.2)
2560
-

รายการจ้างให้บริการบารุงรักษากับบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – อะไหล่

รายการซื้อทรัพย์สินกับบริ ษทั สห
กลเอนยิ เนี ยร์ จากัด

รายการ

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

การวิเคราะห์
และค
าอธิบ�ายของฝ่
ายจัดการ ายจัดการ
การวิ
เคราะห์
และคำ
อธิบายของฝ่
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะทำงกำรเงินนี้ เป็ นคำอธิบำยกำรเปลีย่ น
แปลงทีส่ ำคัญในงบกำรเงิน ซึ่งจัดทำโดยมีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยจะรวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกัน
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ และ
SQ-ITD ตำมตำรำงด้ำนล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญำดังกล่ำว ถือเป็ นกำรดำเนินงำน
ร่วมกัน บริษทั ฯ จึงจัดทำและนำเสนองบกำรเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2
แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในกำรควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกำร
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ลักษณะธุรกิจ
บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

กิจกำรร่วมค้ำ เอสคิว – ไอทีดี (SQ-ITD)

50

ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำน
กำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น
กำรทำเหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึง
ทำกำรขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน
โครงกำรในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
(1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลำดำเนินงำนเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดตำม
สัญญำกับ กฟผ. ประมำณ 21,906 ล้ำนบำท และโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7/1 ทีด่ ำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ำ
SQ-ITD ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง SQ-ITD กับ กฟผ. โดยระยะเวลำดำเนินงำน
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2558 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดตำมสัญญำกับ กฟผ.
ประมำณ 5,273 ล้ำนบำท ซึง่ กิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองแห่ง ดำเนินงำนขุดขนและรับรำยได้จำก กฟผ. ภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำว โดยมีอตั รำค่ำจ้ำงทีก่ ำหนดไว้แล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษทั ฯ
ภำยใต้กจิ กำรร่วมค้ำ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับกิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองกิจกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ ว่ มค้ำ
และบริษทั ฯ รับเหมำช่วงงำนขุด-ขนดังกล่ำวในส่วนของบริษทั ฯ และมีกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นอัตรำค่ำจ้ำงต่อ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วยปริมำณขุดขน โดยจำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจักรทีใ่ ช้ ประเภทของดิน หรือควำมยำกง่ำยในกำร
ทำงำน ซึง่ สำหรับกำรรับเหมำช่วง บริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนขุดขน รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยกำร
บำรุงรักษำเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น ค่ำน้ำมัน ค่ำวัตถุระเบิด ค่ำแรง
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตรำค่ำจ้ำงของกำรรับเหมำช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะต่ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงจำกสัญญำ
จ้ำงเหมำหลักทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้รบั จำก กฟผ. เนื่องจำกจะมีกำรกันเอำส่วนต่ำงไปใช้เป็ นค่ำดำเนินงำนของกิจกำรร่วม
ค้ำเอง โดยเป็ นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงซึง่ รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ภำระกำรชำระคืนเงินต้นเงินกูย้ มื ธนำคำร ค่ำ
บริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเ่ หลือในโครงกำร
7 และโครงกำร 7/1 ระหว่ำงบริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้ำในมูลค่ำใกล้เคียงกัน โดยสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงบริษทั ฯ และ
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ สำหรับโครงกำร 7 มีมลู ค่ำ 4,221 ล้ำนบำท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
โครงกำร และสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงบริษทั ฯ และกิจกำรร่วมค้ำ SQ-ITD สำหรับโครงกำร 7/1 มีมลู ค่ำ 1,190 ล้ำน
บำท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 เมษำยน 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
ดังนัน้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในหัวข้อนี้ บริษทั
ฯ จัดทำงบกำรเงินและรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนของสองโครงกำรนี้ จำก 2 ส่วนคือ (1) รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำและ (2) รำยได้และค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
เหมำช่วง
กระบวนกำรสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริษทั ฯ จากการดาเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รำยได้จำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำ

สัญญำจ้ำงเหมำช่วง
บริษทั ฯ

(2) รำยได้จำกกำรรับเหมำช่วง

(2) โครงกำรที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ ประเทศลำว ซึ่งบริษัทฯ เข้ำทำ
สัญ ญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนหิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิป ไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำ
เพำเวอร์ จำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2558 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำ
โครงกำรทัง้ หมดประมำณ 11,743 ล้ำนบำท และเริม่ ดำเนิน กำรเมื่อ วัน ที่ 22 มิถุน ำยน 2558 และโครงกำรเหมือ ง
แม่เมำะ 8 ที่บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ ำนที่เหมืองแม่เมำะ สัญญำที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26
สิงหำคม 2558 โดยเป็ นกำรบริกำรรับจ้ำงในกำรขุดขนดินและถ่ ำนหิน ในโครงกำร 8 ของเหมืองถ่ ำนหินแม่เมำะ ที่
อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระยะเวลำตำมสัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม
2568 มูลค่ ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท โดยบริษัท ฯ เริ่ม ดำเนิ น งำนโครงกำรเหมือ งแม่ เมำะ 8
ล่วงหน้ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดำเนินงำนในสัญญำ) จึงทำให้มรี ำยได้จำกโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 ตัง้ แต่ไตรมำส 4 ของปี 2558
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงกำรในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 2559
และปี 2560
หน่ วย
รายได้จากการให้บริ การ
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7,7/1
- โครงกำรเหมืองหงสำ
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ร้อยละของรายได้รวม
จาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)

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

ต้นทุนการให้บริ การ
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7,7/1
- โครงกำรเหมืองหงสำ
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8

ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

1,377.8
1,162.0
156.8
59.0

กาไรขันต้
้ น
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7,7/1
- โครงกำรเหมืองหงสำ
- โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

489.9
282.9
90.5
86.7
29.8

2559
2,890.7
1,237.9
730.8
896.8
25.2

2560
3,153.6
905.4
856.8
1,376.3
15.1

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

827.9
77.5
223.1
502.2
25.1

831.9
38.6
261.2
517.1
15.0

อัตราเติ บโต (ร้อยละ)

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

2559
54.8
(14.3)
195.5
515.5
(15.4)

2560
9.09
(26.9)
17.2
53.5
(40.3)

49.7
(0.1)
223.8
568.8

12.6
(25.3)
17.3
117.7

69.0
(72.6)
146.5
479.2
(15.7)

0.5
(50.2)
17.1
3.0
(40.3)

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เท่ำกับ 905.4 ล้ำนบำท และ 1,237.9 ล้ำนบำท สำหรับ
ปี 2560 และปี 2559 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 28.7 และร้อยละ 42.8 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำร โดยรำยได้
จำกกำรให้บริกำรลดลงเนื่องจำกงำนขุดขนโครงกำรแม่เมำะ 7/1 ได้สน้ิ สุดลง และปริมำณงำนถ่ำนที่ทำได้น้อยกว่ำปี
2559 จำกกำรเรียกใช้ถ่ำนทีน่ ้อยลงตำมควำมต้องกำรของ กฟผ.
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เท่ำกับ 866.8 ล้ำนบำท และ 1,160.40 ล้ำนบำท สำหรับ
ปี 2560 และ ปี 2559 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 95.7 และร้อยละ 93.7 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 7 ต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่ เป็ นของโครงกำร 7/1 ซึ่งสิ้นสุดลงตัง้ แต่ ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 นอกจำกนี้
ต้นทุนอื่นที่ลดลงได้แก่ ค่ำแรงงำนจำกกำรย้ำยคนไปทำงำนในโครงกำรแม่เมำะ 8 ต้นทุนค่ำวัตถุระเบิดที่ลดลงตำม
สภำพหน้ำงำน ต้นทุนค่ำไฟฟ้ ำทีล่ ดลงตำมปริมำณงำนทีท่ ำได้ ในขณะเดียวกัน ต้นทุนค่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำมีจำนวนทีส่ งู ขึน้
จำกกำรทีต่ อ้ งปรับแนวสำยพำนใหม่ตำมสัญญำ
กำไรขัน้ ต้น สำหรับ ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ ำกับ 38.6 ล้ำนบำท และ 77.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำไร
ขัน้ ต้นลดลงจำกเหตุผลทีก่ ล่ำวไว้ขำ้ งต้น
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2. โครงการเหมืองหงสา
โครงกำรหงสำมีรำยได้รวม 856.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.2 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรสำหรับ ปี
2560 และมีรำยได้รวม 730.9 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 25.3 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรสำหรับ ปี 2559
สำเหตุทร่ี ำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิม่ สูงขึน้ เกิดจำกปริมำณงำนถ่ำนทีท่ ำได้เพิม่ ขึน้
บริษทั ฯ มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรสำหรับปี 2560 จำนวน 595.7 ล้ำนบำท ในขณะที่ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
สำหรับปี ก่อน มีจำนวน 507.8 ล้ำนบำท ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ เกิดจำกต้นทุนค่ำซ่อมบำรุงตำมระยะกำรใช้งำน กำรเพิม่ จำนวน
ผูร้ บั เหมำเพื่อเพิม่ ปริมำณกำรขุดขนดินและถ่ำน รำคำน้ำมันเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ กว่ำปี ก่อน
กำไรขัน้ ต้นของโครงกำรเหมืองหงสำ สำหรับปี 2560 และปี 2559 เท่ำกับ 261.2 ล้ำนบำท และ 223.1 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นของโครงกำรเท่ำกับร้อยละ 30.5 และ 30.5 ตำมลำดับ
3. โครงการแม่เมาะ 8
สำหรับปี 2560 ยังคงเป็ นกำรทำงำนในลักษณะจ้ำงผูร้ บั เหมำรถ 10 ล้อ ขุดขนดิน ร่วมกับกำรนำรถขุดขนดิน
ขนำดใหญ่เข้ำมำเริม่ ดำเนินงำน โดยบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขุดขนดินทัง้ หมด 1,376.3 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ
46.6 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำร และสำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขุดขนดิน 896.8 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ทัง้ นี้ปัจจัยหลักทีท่ ำให้รำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญเกิดจำกปริมำณกำรทำงำนของผูร้ บั เหมำขุด
ขนดินเพิม่ ขึน้ ตำมแผนงำนและสภำพหน้ำงำน รวมถึงบริษทั ฯ เริม่ มีรำยได้จำกงำนขุดขนถ่ำนในไตรมำส 4 ปี น้ี
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร สำหรับปี 2560 มีจำนวน 859.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.4 ของรำยได้รวมจำกกำร
ให้บริกำร โดยเพิม่ ขึน้ 464.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 117.7 จำกงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ำ โดยหลักเกิดจำกต้นทุน
ซ่อมบำรุง ต้นทุนค่ำน้ ำมัน และค่ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มสูงขึน้ จำกกำรเริม่ นำเครื่องจักรใหญ่ บ ำงส่วนเข้ำมำดำเนิ นงำน
นอกจำกนี้ ต้นทุนผูร้ บั เหมำมีจำนวนที่เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณงำนที่ทำได้มำกขึน้ ต้นทุนค่ำแรงงำนเพิม่ ขึน้ ตำมแผนกำร
เตรียมบุคคลำกร ต้นทุนค่ำวัตถุระเบิดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมลักษณะหน้ำดินทีต่ อ้ งขุด
กำไรขัน้ ต้นของโครงกำรแม่เมำะ 8 สำหรับปี 2560 เท่ำกับ 517.1 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นของ
โครงกำรเท่ำกับร้อยละ 37.6 ขณะทีก่ ำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2559 เท่ำกับ 502.2 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 56.0
ต้นทุนการให้บริการของบริษทั
รายการ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่ำซ่อมแซม
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง
ค่ำเช่ำ
ค่ำแรงงำน
ค่ำวัตถุระเบิด
ค่ำน้ำมันเครือ่ ง
ค่ำไฟฟ้ ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัด
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จานวน
(ล้านบาท)

หน่ วย
ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

2558
1,377.8
173.9
190.7
64.1
173.9
98.3
38.2
20.7
458.7
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2559
2,062.8
241.2
303.1
65.5
198.5
108.7
38.7
39.5
602.0

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

2558
73.8
9.3
10.2
3.4
9.3
5.3
2.0
1.1
24.6

2559
71.4
8.3
10.5
2.3
6.9
3.8
1.3
1.4
20.8

2560
73.6
8.6
15.0
1.7
7.2
3.3
1.3
1.0
19.0

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

2560
12.6
11.8
55.9
(19.6)
13.6
(5.2)
6.2
(21.3)
(0.7)

รายการ
ต้นทุนผูร้ บั เหมำช่วง
ต้นทุนอืน่ ๆ

จานวน
(ล้านบาท)

หน่ วย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

2558
148.0
11.4

2559
452.3
13.3

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)
2560
510.7
17.6

2558
7.9
0.6

2559
15.7
0.5

2560
16.2
0.6

อัตราเติ บโต (ร้อยละ)
2559
205.7
16.7

2560
12.9
32.5

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่เป็ นค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ ำย ซึ่งค่ำซ่อมแซมเป็ นรำยกำรต้นทุนที่สำคัญ สำหรับบริษัทฯ โดยเกิดขึ้นตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งมีกำรใช้เครื่องจักรในกำรขุดขนและมีควำมจำเป็ นต้องซ่อมแซมตำมตำรำงเวลำซ่อมแซมอยู่ตลอดเพื่อให้
กำรใช้งำนเป็ นไปได้ตำมแผนงำน โดยต้นทุนขำยเพิม่ ขึน้ และลดลงสอดคล้องกับปริมำณกำรขุดขนดินและถ่ำนหิน
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำสำรองค่ำไฟฟ้ ำส่วนเกินตัง้ แต่ปี 2557 ซึง่ ต้นทุนกำรใช้ไฟฟ้ ำโครงกำร 7 เนื่องจำกตำม
สัญญำกับ กฟผ. ตัง้ แต่เริม่ แรก ได้มกี ำรกำหนดจำนวนหน่วยไฟฟ้ ำส่วนหนึ่งทีต่ อ้ งใช้สำหรับทัง้ โครงกำรและได้รบั กำร
สนับสนุนจำกกฟผ. เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน โดยในปี 2558 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้ ำเกินจำนวน
จำกทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุน อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษทั ฯ คำดว่ำในกำรดำเนินงำนในอนำคต บริษทั ฯ อำจมีค่ำไฟฟ้ ำส่วน
ทีจ่ ะใช้เกินจำกกำรสนับสนุนของ กฟผ. บริษทั ฯ จึงจะมีกำรตัง้ สำรองค่ำไฟฟ้ ำส่วนเกินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับแต่ละงวดที่
จะเกิดขึน้ ตำมปริมำณกำรขุดขนตำมแผนงำน โดยในงวดปี 2558 2559 และปี 2560 มีกำรสำรองค่ำไฟฟ้ ำจำนวน
20.7 ล้ำนบำท 39.5 ล้ำนบำท และ 31.1 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ สำหรับปี 2560 มีจำนวนรวม 291.85 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.25 ของ
รำยได้รวมจำกกำรให้บริกำร ใกล้เคียงกันกับงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ทีม่ คี ่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 291.08 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 10.00 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำร โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรบำงรำยกำรลดลง เช่นค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำทีป่ รึกษำ ค่ำบริหำรส่วนกลำงของกิจกำรร่วมค้ำทีส่ น้ิ สุดลงจำ
กำรหยุดดำเนินงำนโครงกำรแม่เมำะ 7/1 และกำรกลับรำยกำรสำรองด้อยค่ำของสินทรัพย์เนื่องจำกได้รบั เงินคืนจำก
บริษทั ประกัน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้น ทุ น ทำงกำรเงิน ของบริษัท ฯ สำหรับ ปี 2560 และปี 2559 เท่ ำกับ 136.9 ล้ำนบำท และ 135.2 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3
ภำษีเงินได้
บริษัทฯ บันทึกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ สำหรับปี 2560 จำนวน 75.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 24.6 ล้ำนบำท
(ปี 2559 จำนวน 99.8 ล้ำนบำท) ซึง่ สำเหตุหลักมำจำกปี น้ที ำงรัฐบำลได้ขยำยเวลำมำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน
ในประเทศออกไปอีก 1 ปี โดยปรับเงื่อนไขของจำนวนรำยกำรหักรำยจ่ำยจำกเดิม 2 เท่ำเหลือ 1.5 เท่ ำ ซึ่งในปี น้ี
บริษัทฯ มีรำยจ่ำยในกำรจัดหำสินทรัพย์ถำวรเป็ นจำนวนมำกกว่ำปี ก่อน ทำให้ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษีมำกขึน้
ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงมำก

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กำไรสุทธิ
ก ำไรสุท ธิข องบริษั ท ฯ สำหรับ ปี 2560 และส ำหรับ ปี 2559 เท่ ำกับ 360.1 ล้ำ นบำท และ 322.7 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 11.3 และ 11.1 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ตำมลำดับ ซึง่ ปั จจัยหลักที่
ส่งผลให้กำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิของปี 2560 ใกล้เคียงกับปี 2559 แม้ว่ำปริมำณงำนขุดขนดินและถ่ำนหินของปี
2560 ทำได้มำกกว่ำปี ก่อนเกิดจำกรำคำค่ำงำนขุดขนดินต่อหน่วยของโครงกำร 8 ลดลงตำมสัญญำ
ฐานะทางการเงิ นของบริษทั ฯ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิ น
รายการ

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์รวม

4,489.1

6,004.0

10,240.8

หนี้สนิ รวม

3,749.4

3,753.4

7,662.6

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

739.6

2,250.6

2,578.2

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ)

5.07x

1.67x

2.97x

2.45

6.15

4.43

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)

20.58

26.23

16.59

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

15.73

21.58

14.91

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 10,240.8 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 4,236.8 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.6 โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,989.6 ล้ำนบำท
ลดลง 265.7 ล้ำนบำท จำกปี ก่ อ น ส่วนสิน ทรัพ ย์ไม่ ห มุ น เวีย น ณ 31 ธัน วำคม 2560 มีจำนวน 8,251.2 ล้ำนบำท
(ปี 2559 เท่ำกับ 3,748.7 ล้ำนบำท) เพิม่ ขึน้ 4,502.5 ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ถำวร ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ น
สินทรัพย์สำหรับโครงกำรแม่เมำะ 8
แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 อยู่ท่ี
2.97 เท่ำ และ 1.67 เท่ำ โดยสำเหตุหลักเพิม่ มำจำกเงินกูร้ ะยะยำวของโครงกำรแม่เมำะ 8 ซึง่ เป็ นกำรกูเ้ พื่อนำมำชำระ
ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำรเป็ นหลัก
หนี้ สิน

หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิม่ ขึน้ 3,909.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 104.2 โดย
มีหนี้สนิ หมุนเวียน จำนวน 3,807.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,847.5 ล้ำนบำท จำกปี ก่อน (ปี 2559 เท่ำกับ 1,959.7 ล้ำน
บำท) ส่วนหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น มีจำนวน 3,855.4 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2,061.7 ล้ำนบำท (ปี 2559 เท่ำกับ 1.793.6
ล้ำนบำท) กำรเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักร รวมถึงกำร
เพิม่ ขึน้ สุทธิของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยเฉพำะจำกกำรเบิกเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินสำหรับ โครงกำร
แม่เมำะ 8 จำนวน 2,559.5 ล้ำนบำท
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เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 1,834.1 ล้ำนบำท 1,921.1 ล้ำนบำท และ 4,522.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และระยะยำวของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

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

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
340.0
7.5

168.3
1,539.3

9.2
83.9

387.8
1,133.3

20.2
59.0

982.2
3,200.7

21.7
70.8

1,707.6

93.1

1,527.1

79.2

4,182.9

92.5

1,834.1

100.0

1,921.1

100.0

4,522.9

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ เพิ่มขึ้นสำหรับใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจกำรและส่วนหนึ่ง
สำหรับคืนเงินกู้ยมื บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ยมื ระยะยำวเพิ่มขึน้ จำกกำรเบิกเงินกู้
โครงกำรแม่เมำะ 8
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯ มีวงเงินตำมสัญญำเงินกู้ ดังนี้
สินเชือ่
หนังสือค้ำประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รซี ที สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินป้ องกันควำม
เสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองหงสำ

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
สัญญำที่ 8

เงินกูย้ มื ระยะยำว – ทัวไป
่

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

เงือ่ นไขกำรจ่ำยชำระ

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

2,596
6,478

-

-

5,065

MLR – 1.5

2,170

450

MLR-1,-2.25

-

ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เริม่ ชำระ
คืนเงินต้นทุกเดือน ตำมอัตรำของ
กำรรับ เงิน ค่ ำงำน เริ่ม ช ำระงวด
แรกสิน้ เดือนมกรำคม 2560
ชำระในวันทำกำรสุดท้ำยของแต่
ละเดื อ น เริ่ม ช ำระงวดที่ 1 ใน
เดือ นมกรำคม 2561 ช ำระตำม
จำนวนเงินค่ำงำนของโครงกำรที่
ได้รบั
ช ำระเป็ นรำยเดื อ น เริ่ ม ช ำระ
เดือ นถัด ไปจำกวัน ที่เบิก ใช้ค รัง้
แรก (วงเงิน 200 ล้ำนบำท) และ
เริ่ม ช ำระเดื อ นเมษำยน 2561
(วงเงิน 250 ล้ำนบำท)

8,217
7,236
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เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดต่ำงๆ เป็ นกำรทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงข้อจำกัดในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำร
ก่อภำระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื ค้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนำคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของ
โครงกำรในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ รวมถึงกำรโอนสิทธิในกำรรับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย และค้ำ
์
ประกันโดยกรรมกำรบริษทั ซึง่ หลังจำกบริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถำบันกำรเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลค้ำประกันในเดือนมกรำคม 2560 และกุมภำพันธ์ 2560
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม
2559 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 75.8 ล้ำนบำท 59.0 ล้ำนบำท และ 59.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ น
เงิน กู้ยืม ส่ว นหนึ่ ง ที่บ ริษัท ฯ กู้ยืม จำกผู้ถือหุ้ น และกรรมกำรบริษัท ฯ เพื่อ เสริม สภำพคล่ อ งทำงธุ รกิจ ของบริษัท ฯ
(รำยละเอียดกำรกูย้ มื จำกบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในหัวข้อ รำยกำรระหว่ำงกัน)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 2,578.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 327.6 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.6 สำเหตุหลักมำจำก (1)กำรเพิม่ ขึน้ ของส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จำกโครงกำร
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงำนและกรรมกำร จำนวน 21.4 ล้ำนบำท (2) กำร
ลดลงของกำไรสะสมจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลเมื่อกลำงปี 2560 จำนวน 56.5 ล้ำนบำท และ (3) กำรเพิม่ ขึน้ ของกำไรจำก
ผลประกอบกำรประจำปี
จานวน
(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2558
739.6

2559
2,250.6

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
2560
2,578.2

2558
350.8

2559
1,510.9

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2560
327.6

2558
90.2

2559
204.3

2560
14.6

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

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

2559
404.8
(690.0)
1,123.8
838.5

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

กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 735.5 ล้ำน
บำท 404.8 ล้ำนบำท และ 2,138.0 ตำมลำดับ โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกบริษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนทีก่ ำไร และมี
รำยกำรบวกกลับทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย เป็ นต้น และมีกำรเปลีย่ นแปลงหนี้สนิ ดำเนินงำน
เพิม่ ขึน้ เช่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ เป็ นต้น
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ ในปี ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1,719.4 ล้ำน
บำท 690.0 ล้ำนบำท และ 5,196.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เงินสดจ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นในรูปแบบของกำรลงทุนซือ้
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนภำยในโครงกำร
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกบริษทั ฯ จ่ำยเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำ และซือ้ สำยพำนใหม่ทดแทนสำยพำนเก่ำของโครงกำรเหมืองแม่
เมำะตำมแผนงำน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกบริษทั ฯ จ่ำยเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรหงสำ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกบริษทั ฯ จ่ำยเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงกำรแม่เมำะ 8 โดยเฉพำะเครื่องจักรหลักทีจ่ ำเป็ นจะต้องใช้ในโครงกำรเช่นรถขุด,
ระบบสำยพำน เป็ นต้น
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มำใน กิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั ฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 998.7 ล้ำน
บำท 1,123.8 ล้ำนบำท และ 2,482.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2558 โดยมีสำเหตุสำคัญเกิดจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวน 1,393.0 ล้ำนบำท สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำและบริษัทฯ ได้รบั เงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุน
250.0 ล้ำนบำทในระหว่ำงปี
บริษัท ฯ มีก ระแสเงิน สดสุท ธิได้ม ำในกิจ กรรมจัดหำเงิน ในปี 2559 เกิด จำกกำรกู้ยืม เงิน กู้ยืม ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ ในขณะที่จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื ระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ มื จำกบุคคลหรือกิจกำรที่
เกีย่ วข้องและกำรจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และบริษทั ฯ ได้รบั เงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุน 1,216.0
ล้ำนบำทในระหว่ำงปี
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2560 เกิดจำกกำรกู้ยมื เงินระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินเพิม่ ขึน้ และเงินกูย้ มื ระยะยำวต่ำงๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ กำรกูเ้ งินดังกล่ำว เป็ นไปตำมแผนงำนของบริษทั ในขณะทีจ่ ่ำย
ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวกับสถำบันกำรเงินของโครงกำรหงสำ
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

หน่ วย

ปี 2558

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

0.64
0.48
0.46

งบการเงิ นรวม
ปี 2559

ปี 2560

1.30
1.01
0.25
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อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษัทฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 0.64 เท่ำ 1.30 เท่ำ และ 0.52 เท่ำ ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ลดลง จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจำก ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ำของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมทีร่ ะบุในสัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรได้ จึงไม่เป็ นตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกูย้ มื บริษทั ฯ จึง
ได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่ำวจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทำให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้
อย่ำงไรก็ดี
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั จดหมำยยกเลิกกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั
ประเภทเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมเงือ่ นไขปกติในสัญญำเงินกูย้ มื ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินกูย้ มื ในส่วนข้ำงต้น
กลับมำจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำว และทำให้บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องทีด่ ขี น้ึ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 1.30 ซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกปี 2558 และปี
2557 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,255.3 ล้ำนบำทในปี 2559 จำก
918.8 ล้ำนบำท ในปี 2558 หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 145.5 โดยเป็ นผลมำจำกเงินสดรับจำกกำรเสนอขำยหุน้
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และมูลค่ำงำนตำมสัญญำทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60.8
อย่ำงไรก็ดใี นช่วงปี 2559 และปี 2560 เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ต้องจัดหำเครื่องจักรทีจ่ ำเป็ นสำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ
8 ซึง่ ต้องมีกำรสังซื
่ อ้ เครื่องจักรเพื่อเร่งดำเนินกำรติดตัง้ ให้แล้วเสร็จต้นปี 2561 และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำร
เตรียมพร้อมทีเ่ หลือโครงกำรแม่ะเมำะ 8 จึงทำให้ปี 2560 บริษทั มีสภำพคล่องลดลง อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อไปกำรซือ้
เครื่องจักรไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อบริษทั เนื่องจำกมีกำรรับเงินค่ำงำนตำมปริมำณงำนทีท่ ำได้ในแต่ละเดือน
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.23
11.01
4.74
15.73

28.64
18.57
11.08
21.58

26.38
17.12
11.30
14.91

บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 26.2 ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 26.4 สำหรับงวดปี 2558 2559 และ
2560 ตำมลำดับทัง้ นี้เป็ นผลมำจำกโครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรหงสำทีไ่ ด้พฒ
ั นำและปรับปรุงเครื่องจักรให้มี
คุณภำพทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและควบคุมพืน้ ทีก่ ำรทำงำนได้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ วำงไว้
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.7 ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 11.3 สำหรับงวดปี 2558 2559 และ
2560 ตำมลำดับโดยปั จจัยหลักๆ ทีท่ ำให้กำไรของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องมำจำกกำรบริหำรและจัดกำรโครงกำร
ให้เป็ นไปตำมแผนงำนพร้อมทัง้ กำรควบคุมและบำรุงรักษำเครื่องจักรให้มปี ระสิทธิภำพอยู่เสมอซึง่ ทำให้กำไรสุทธิท่ี
เพิม่ ขึน้ จำกโครงกำรหงสำและโครงกำรแม่ะเมำะ 8 นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 15.7
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ร้อยละ 21.6 และร้อยละ 14.91 สำหรับงวดปี 2558 2559 และ 2560 ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ที่
ลดลง เนื่องจำกปี 2560 บริษทั อยู่ในช่วงติดตัง้ ระบบเครื่องจักรหลักโครงกำรแม่เมำะ 8 จึงยังไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้และ
กำไรจำกเงินทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรขำยหุน้ IPO เมื่อปลำยปี 2559
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้อยละ
ร้อยละ

2.45
20.58
0.52

6.15
26.23
0.55

4.43
16.59
0.39

เท่ำ

บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 2.5 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 4.4 สำหรับงวดปี 2558
2559 และ 2560 ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นอัตรำทีค่ ่อนข้ำงต่ ำเนื่องจำกบริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงสูงตำมลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจทีม่ กี ำรลงทุนในสินทรัพย์สงู เพือ่ กำรดำเนินงำนขุดขนและทำให้มคี ำ่ เสือ่ มรำคำซึง่ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยทีไ่ ม่ใช่เงิน
สดสูง อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ซึง่ เป็ นอัตรำทีร่ วมกำไรสุทธิและค่ำเสือ่ มรำคำ
ต่ อ สิน ทรัพ ย์ถ ำวร จะเท่ ำ กับ ร้อ ยละ 20.6 ร้อ ยละ 26.2 และร้อ ยละ 16.6 สำหรับ งวดปี 2558 2559 และ 2560
ตำมลำดับ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

5.07
3.00
3.25
1.38

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.14

อัต รำส่ว นหนี้ สิน ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 เพิ่ม ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ และจำกกำรเพิม่
ทุน บริษัทฯ ได้มกี ำรชำระคืนเงินกู้ยมื บำงส่วนเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ำย ในส่วนของอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระ
ดอกเบีย้ บริษทั มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ ลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกมีภำระดอกเบีย้ และเงินกูย้ มื ในส่วนของ
โครงกำรหงสำเต็มปี
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 อัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ สูงขึน้ เป็ นผลสืบเนื่องมำจำกกำรกูย้ มื เงินโครงกำร
แม่เมำะ 8 ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพื่อนำมำชำระค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ใี ช้ภำยในโครงกำร ซึง่ กำรกูย้ มื เงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นไป
ตำมโครงสร้ำงเงินทุนของกิจกำร โดยจะดำรงรักษำไว้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้ำงเงินทุนของกิจกำร
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รายงานความรับบผิผดิดชอบของคณะกรรมการต่
ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ
รายงานทางการเงิน
รายงานความรั
คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทา การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การนาเสนองบการเงินของบริษทั รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ งบการเงิน
ดังกล่ าวได้จ ัดท าขึ้น โดยถู ก ต้อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึง การใช้ ดุ ล ยพินิ จอย่ าง
ระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทีเ่ กี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และ
การถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายงานทางการเงินทีบ่ ริษทั จัดทาขึน้ นัน้ ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั กับ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้ม ั ่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์ส นิ ของบริษทั ตลอดจนเพือ่ ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมี
สาระสาคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมั ่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษทั สาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

(นายสมบูรณ์ มณีนาวา)
ประธานกรรมการบริษทั
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษั ท สหกลอิค วิป เมนท์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ ในด้ านการบริ การจัดการบัญชี การเงิน การกากับ
ดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ยง ได้ แก่ นายศิริชัย โตวิริยะเวช เป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้ อ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี
บัญ ชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ โดยได้ ประชุมร่ วมกับฝ่ าย
บริหาร ผู้ตรวจบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้ อง1/
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

นายศิริชยั โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ

2.

นางกิ่งเทียน บางอ้ อ

กรรมการอิสระ

9/10

7/7

8/8

5/5

3.

นายมงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ

9/10

6/7

8/8

5/5

1/

ปี 2559
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
10/10
7/7

ปี 2560
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
8/8
5/5

การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การเข้ าร่ วมประชุมในส่วนการกากับดูแลกิจการการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
สาระสาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษั ท
ประจาไตรมาสและงบการเงิ น ประจ าปี ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ ห ารและผู้ส อบบัญ ชี ก่ อนน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ยังได้ จดั ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
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ร่ วมประชุมด้ วย สาหรับ รายงานทางการเงินของบริ ษั ทสาหรับ รอบบัญ ชี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ จดั ทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง เป็ นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมี
ข้ อมูลซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการว่าจ้ าง บริ ษัท ไอเวลท์ กรุ๊ ป จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ให้ บริ การด้ านการตรวจสอบภายใน โดยที่ บริ ษัท ไอเวลท์ กรุ๊ ป จากัด ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียใดๆกับ
บริ ษัท เพื่อให้ การตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ าย
บริหารอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาและแนวทางการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สงั เกตการปฎิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอน
ตัน จากัดโดยนายธี รศักดิ์ ฉั่วศรี สกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 6624 ซึ่งได้ รับอนุมัติให้ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามคิ ด เห็น ว่าผู้ส อบบัญ ชี มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เชี่ ยวชาญใน
วิชาชีพ มีประสบการณ์ เหมาะสม ปฎิบตั ิงานได้ ผลเป็ นอย่างดี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษั ทในกรณี ที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยง หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ท าการตรวจสอบและสนับ สนุน ให้ บ ริ ษั ทมี ก ารกากับ ดูแล
กิจการที่ดี และปฎิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ ชิด
ในรอบปี บัญ ชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญ ชี และฝ่ าย
บริ หารได้ พิจารณาและดูแลแนวทางการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท และมีการริ เริ่ มวางแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นลายลักษณ์
อั ก ษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น การของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ มีความทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องมากที่สดุ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชยั โตวิริยะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี
่ ยง
รายงานคณะกรรมการบริ
หารความเสี
่ยง
ได้แก่

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบไปด้วยสมาชิกจานวน 6 ท่าน
1. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
2. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
3. นายจตุรพร บุนยสถิตย์
4. นายพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนารุจน์
5. นายสุรพล อ้นสุวรรณ
6. นางสาววันดี แซ่เอีย้ ว

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีภาระความรับผิดชอบตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทา
หน้าทีก่ ลันกรองนโยบายการบริ
่
หารความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของความเสีย่ งด้านการเงิน
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และความเสีย่ งด้านกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพัน
ตามสัญ ญาต่ า งๆ ขององค์ก ร การจัด หาเครื่ อ งมือ หรือ มาตรการอื่ น ๆ ที่ใ ช้ส าหรับ วัด และประเมิน ความเสี่ย งที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม เพื่อให้ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ การประเมินปั จจัยทัง้
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2560
มี การประชุมการบริหารความเสีย่ งรวม 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่องทีส่ าคัญสรุปได้ดงั นี้
1. ติดตามและทบทวนการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบและมี ประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในทาการติดตามและสอบทานการจัดการความเสีย่ งเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
2. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจาปี 25561 ทีฝ่ ่ ายบริหารจากทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทาการประเมิน
ความเสีย่ ง และจัดระดับความสาคัญของความเสีย่ งพร้อมทัง้ กาหนดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และกาหนดวิธจี ดั การความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้หรือลดโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความมัน่ ใจว่าการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ฯ มีความต่อเนื่องและดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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