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ส่วนที 1
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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่ง สู่กำรเป็ นผู้น ำในกำรทำเหมืองแร่อ ย่ำงมีคุณภำพและครบวงจร รวมถึงกำรเป็ นเจ้ำของเหมืองถ่ ำนหินและ
โรงไฟฟ้ ำในระดับภูมิภำค และดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม”
พันธกิจ (Mission)
· บริษ ัท ฯ จะใช้ค วำมรู ้จ ำกกำรเป็ น ผู้ ประกอบกำรมำพัฒ นำและบริ ห ำรงำนด้ ำนกำรทำเหมือ งให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุดเพือสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
· บริษัทฯ จะพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนวิศวกรรมอย่ ำงต่อ เนืองอีกทังสรรหำและพัฒนำบุคลำกรให้ม ี
ควำมสำมำรถเพิมมำกขึน
· บริษัทฯ จะแสวงหำโอกำสในกำรเป็ นเจ้ำของแหล่งถ่ ำนหิน และแร่ธำตุอืนๆ เพือสร้ำงโอกำสในกำรดำเนิน
กิจกำรกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนทำงเลือกพร้อมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินและกำรเติบโตในอนำคต
· บริษัทฯ จะดำเนินงำนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือ หุ้น บนพืนฐำนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
และควำมรับผิดชอบต่อ สิงแวดล้อม
เป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดงั นี
· รักษำควำมเป็ น ผู ้นำในธุรกิจให้บริกำรด้ำนเหมืองแร่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษำควำมเป็ นผู้นำใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้น กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื อง รวมถึงกำรรักษำคุณภำพ
ของบริกำร และกำรดำเนินงำนให้เสร็จสำมำรถส่งมอบได้ตรงตำมเวลำทีกำหนด เพือให้สำมำรถแข่งขันได้กับ
คู่แข่งในประเทศ
· เป็ นหนึงในบริษัทฯ ผู้ให้บริกำรด้ำนเหมืองแร่ ในระดับนำนำชำติ บริษัทฯ มุ่งมันในกำรให้บริกำรด้ำนเหมืองแร่
เพือให้ได้ร ับกำรยอมรับในด้ำ นคุณภำพและควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร จะเห็น ได้จำกทีบริษัทฯ
ได้รบั งำนจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนือง บริษัทฯ ได้ตงเป้
ั ำหมำยทีจะเป็น หนึงในบริษัทฯ ผู้นำในกำรทำเหมืองแร่อ ัน
เป็ น ทียอมในระดับนำนำชำติโ ดยจะขยำยกำรับงำนในตลำดต่ำงประเทศ อันจะเป็ นโอกำศในกำรเติบโตทำง
ธุรกิจของบริษัทฯ
· แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยเข้ำร่วมทุนในโครงกำรทีสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนทีดี และต่อยอดพัฒนำธุรกิจ
เหมืองแร่
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กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำร (Strategy)
ทิศทำงและแผนกลยุทธ์กำรดำเนิน ธุร กิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงและรักษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำองค์กรในด้ำนต่ำงๆ สำหรับสนับสนุนแผนกำรเติบโตในอนำคต เพือให้
บรรลุเป้ ำหมำยทังระยะสันและระยะยำว โดยมีแนวทำงหลัก ดังนี
· เสริมสร้ำ งประสิท ธิภ ำพบุ คคลำกรเพื อรองรับ กำรขยำยงำนในประเทศและต่ ำงประเทศที มีศ ักยภำพ
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV
· พัฒ นำศักยภำพบุ คลำกรด้วยกำร 1) สร้ำ งควำมรู้ ควำมเชียวชำญอย่ ำ งต่ อเนือง 2) สร้ำงทัศนคติ และ
จริยธรรมในกำรทำงำน 3) สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีเหมำะสม
· พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเหมือ งแร่ เพือยกระดับให้ บริษัทฯ เป็ นผู้ใ ห้บ ริกำรในระดับภู มิภำคและเพิม
สัดส่วนกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ
· บริหำรงำนด้ำนกำรทำเหมืองโดยยึดหลักกำรพัฒนำประสิทธิผล (productivity) ของเครืองจักร กำรซ่อ ม
บำรุง (Maintenance) อย่ำงมีคุณภำพ และกำรควบคุมต้นทุนดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ ำหมำย
· บริหำรโครงกำรโดยใช้เครืองมือ ทีมีประสิทธิภำพได้แ ก่ กำรวิเครำะห์และควบคุ มต้น ทุ น กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพเครืองจักร กำรควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
· จัดหำระบบโปรแกรมกำรออกแบบเหมืองแร่ท ีทันสมัยมำใช้ ทำให้บริษัทฯ สำมำรถวำงแผนได้อย่ำงถูกต้อง
ลดควำมผิดพลำด
· สร้ำงระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสียงและกำรสือสำรในองค์กรทีมีประสิทธิภำพเพือสนับสนุ นกำร
บริหำรงำน
· รักษำควำมสัมพันธ์ทีดีก ับผู้ผลิต ผู้จ ัดจำหน่ ำย เครืองจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผู้ร ับเหมำช่ว งทีมี
คุณ ภำพ ควำมพร้ อมเครืองจักร ควำมเชียวชำญและควำมรับผิดชอบ เพื อให้บ ริษ ัท ฯ ส่ง มอบงำนที มี
คุณภำพให้แก่ลูกค้ำภำยในกำหนดเวลำทีวำงไว้
· ใช้กลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม ด้วยกำรส่งมอบทีคุณภำพตรงต่ อเวลำ เพือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ลูกค้ำ
· รักษำควำมสัมพันธ์ทีดีกบั กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
· จัดหำแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนและบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
การเปลียนแปลงและพัฒนาทีสาคัญ
1.2.1 ประวัติและความเป็ นมา
กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตังเพือดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรม
โยธำ มำตังแต่ปี 2513 เพือรองรับกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคทัวประเทศตำมนโยบำยกำรพัฒนำประเทศใน
ขณะนัน โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็ นผู้เริมก่อตัง ต่อมำในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนำมใน
สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิน โครงกำรที 1 กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รบั ผิดชอบในกำร
เปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถึง 2533
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และได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้เป็ นผู้ดำเนินกำรต่อในโครงกำรที 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ
3,544 ล้ำนบำท และ 9,865 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต่อมำ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชือ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด) ได้ถูกจัดตังขึนเมือ
วันที 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่ มครอบครัวศิริสรรพ์ เพือเป็ น บริษัทหลักในกำรทำธุ รกิจด้ำนกำรให้บริกำรและ
ดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร ซึงครอบคลุ มถึง กำรวำงแผนงำนเหมือง กำรปฎิบ ัติงำนเปิ ดหน้ ำเหมือง กำรให้
คำปรึกษำด้ำ นงำนเหมือง และกำรให้เ ช่ำและซ่อ มบำรุ งเครืองจักรขนำดใหญ่ นอกจำกนี บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จำกัด ยังคงมีควำมเชียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ โดยได้รับงำนก่อสร้ำงสิงอำนวยควำมสะดวกทีจำเป็ น
สำหรับกำรทำเหมือง เช่น ถนน ทีพักอำศัย เป็ นต้น ในปั จจุบ ัน กำรดำเนินธุ รกิจให้บริกำรและดำเนิน งำนเหมืองแร่
อย่ำงครบวงจรทังหมดของกลุ่ มบริษัทสหกล ได้ดำเนิน กำรโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภำยหลังแปรสภำพ
จำกบริษัทจำกัด เป็ นบริษัทมหำชนจำกัดในปี 2558 โดยมีชือเต็มว่ำ บริษั ท สหกลอิควิป เมนท์ จำกัด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”)
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกำรขยำยงำนทังในประเทศและต่ ำงประเทศรำยละเอียด ดังนี
โครงกำรในประเทศ : โครงกำรแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ผู้ว่ำจ้ำง คือกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
Ø กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี (บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท อิตำเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) ในอัตรำร้อยละ 50 เท่ำกัน) เป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดิน
และถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหิน ทีอำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถึง 2563
และโครงกำร 7/1 ซึงสินสุดในเดือนกันยำยน 2558
Ø โครงกำร 8 ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ ซึงมีระยะเวลำตำมสัญญำระหว่ำงปี 2559 ถึง 2568
โครงกำรในต่ำงประเทศ :
Ø โครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2569
Ø โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2563 ถึง 2569
Ø โครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ระหว่ำงปี
ถึง
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
1.2.2 พัฒนาการการเปลี ยนแปลงทีสาคัญในรอบ 11 ปี ที ผ่านมา (ปี 2551 - ปี 256 )
ปี

เหตุการณ์ ทีสาคัญ

2551

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที 7
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตำเลีย นไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) จัดตั ง
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพือ
เข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินและถ่ ำนหินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและ
ถ่ำนหินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที 7 โดยมีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906
ล้ำนบำท

2554

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที 7/1
- บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตังกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว -ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุ นใน
สัดส่วนร้อยละ 50) เพือเข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด ขนดินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่ เมำะ โครงกำรที 7/1 ปริมำณ 80.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
แน่น โดยมีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ 5,273 ล้ำนบำท

2557

โครงกำรเหมืองหงสำ เมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
- บริษัทฯ รับจ้ำง บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหิน ซึงมีมูลค่ำ
โครงกำรเท่ ำกับ 11,742.7 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมในสัญญำสัมปทำนเมื อวัน ที 23
มกรำคม 2557
- ในเดือนกรกฎำคม 2557 บริษัทฯ จ่ำยเงินปั น ผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำกผลกำไรของ
ปี 2555 ในอัตรำปั น ผลหุ ้นละ 14 บำท สำหรับหุ ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็ นเงิน
ทังหมด 70 ล้ำนบำท

2558

-

-

2559

-

-

บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนเพิมขึนจำก 500 ล้ำนบำท เป็ น 750 ล้ ำนบำท โดยบริษั ทฯ
เรียกเพิมทุ น จำกผู ้ถือ หุ้น เดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้ำนบำท เพือนำมำใช้ใน
โครงกำรหงสำ โดยมีมติเพิมทุนครังที 1 ณ วันที 11 พฤศจิกำยน 2557 จำนวน 200 ล้ำน
บำท และมติเพิมทุนครังที 2 ณ วันที 26 มกรำคม 2558 และได้จดั สรรหุ ้นดังกล่ำวในวันที
27 กุมภำพันธ์ 2558
บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน เมือวันที 3 เมษำยน 2558
บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำงำนจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ โครงกำรที 8 ในวันที 26 สิงหำคม 2558 ซึงมีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 22,871 ล้ำนบำท
โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำตังแต่ปี 2559 ถึง 2568
บริษัทฯ เพิมทุ นจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็ น 1,150 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุ้นเพือ
เสนอขำยต่ อประชำชนจำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น 380 ล้ำนหุ้น มูลค่ำทีตรำไว้หุ้นละ
1 บำท โดยหุ ้นทีเหลืออีก 20 ล้ำนหุ้น สำรองไว้เพือรองรับกำรแปลงสภำพตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ ้นสำมัญของบริษัทฯ ทีออกให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ
ตำมมติทีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นครังที 1/2559 เมือวันที 15 กรกฎำคม 2559
วันที 14, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิ ดให้บุคคลทัวไปจองซือหุ ้น (Initial
Public Offering) จำนวน 380,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจำนวนหุ ้นสำมัญที
ออกและเรียกชำระแล้วทังหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิมทุนครังนี
หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุ ้นสำมัญทีออกและเรียกชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำย
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ปี

เหตุการณ์ ทีสาคัญ

-

หุ ้นสำมัญเพิมทุนครังนีและกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทีออกให้แก่ กรรมกำรและ
พนักงำน มูลค่ำทีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยจำหน่ำยในรำคำหุ ้นละ 3.2 บำท
เมือวันที 25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิมหุ้นสำมัญของ SQ
เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้ำทำกำรซือขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมือวันที 26 ตุลำคม 2559

2560

-

บริษัท ฯได้นำใบสำคัญแสดงสิท ธิท ีเสนอขำยให้แ ก่ กรรมกำรและพนั กงำนของบริ ษัท
จำนวน 4,870,150 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซือหุ้นสำมัญได้
1 หุ้น ทีรำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีได้ร ับจำกกำรใช้สิทธิซือหุ ้นสำมัญเพิมทุน
จำนวน 4,870,150 บำท ทังนี ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิมทุน ชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที
รอกำรใช้สิทธิซ ือหุ ้นสำมัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท จำนวน 15,129,850 หน่วย

2561

-

ในวันที 9 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรลงนำมสัญญำงำนเพิมโครงกำรเหมืองหงสำ
ประเทศลำว ได้แก่ งำนขุด-ขนดิน จำนวน 28 ลบ.ม. ซึงมีมูลค่ำงำนประมำณ 1,036 ล้ำน
บำท
เมือวันที 17 มีนำคม 2561 ได้มีเหตุกำรณ์ ดินนอกพืนทีทำงำนของโครงกำรได้สไลด์มำ
ทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เ มำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดินสไลด์”) ส่งผล
ให้เ กิ ดควำมล่ ำช้ำในกำรดำเนิน งำนในระบบสำยพำน แต่บริษั ทก็สำมำรถติดตั งแนว
สำยพำนใหม่ได้ในไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริมดำเนินงำนได้ โดยอัตรำกำรทำงำน
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้ ทยอยปรับตัวเพิมขึนเป็ นร้อยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561
บริษัท ฯได้นำใบสำคัญแสดงสิท ธิท ีเสนอขำยให้แ ก่ กรรมกำรและพนั กงำนของบริ ษัท
จำนวน 3,644,750 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซือหุ้นสำมัญได้
1 หุ้น ทีรำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีได้ร ับจำกกำรใช้สิทธิซือหุ ้นสำมัญเพิมทุน
จำนวน 3,644,750 บำท ทังนี ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิมทุน ชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที
รอกำรใช้สิทธิซ ือหุ ้นสำมัญจำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท จำนวน 11,485,100 หน่วย

-

-

2562

-

-

-

โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมือวันที 11 กรกฎำคม
2562 บริษัทได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึงตังอยู่
ที รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จ ัดตังบริษัทร่วมทุ น เพือรับสิทธิใน
กำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน
โครงกำร O&M Waste Line สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษัทฯ รับจ้ำง
บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำร Operation and Maintenance service ระบบ
สำยพำนงำนดินและงำนขีเถ้ำ มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ 2,265 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมใน
สัญญำสัมปทำนเมือวันที 2 กรกฎำคม 25
บริ ษัท ฯได้น ำใบสำคัญ แสดงสิทธิท ีเสนอขำยให้แ ก่ กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ปี

เหตุการณ์ ทีสาคัญ
จำนวน 2,894,460 หน่ วย มีอ ัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซือหุ้นสำมัญ
ได้ 1 หุ้น ทีรำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีได้ร ับจำกกำรใช้ส ิทธิซือหุ้นสำมัญเพิม
ทุนจำนวน 2,894,460 บำท ทังนี ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิมทุนชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้น
ทีรอกำรใช้ส ิทธิซือหุ้นสำมัญจำนวน 8,590,640 หุ ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย

1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
ณ วันที 31 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริษทั ฯ)
50%
กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

70%
Mai Khot Energy Limited

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

บริ ษทั
1 กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50

2 Mai Khot Energy Limited

ร้อยละ 70

3 บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด

ร้อยละ 100

4 บริษัท ทริปเปิ ล เอส อิโค่ จำกัด

ร้อยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ดำเนิ นงำนภำยใต้ส ัญญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที 7
พัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ลงทุ น ในบริษัท อืนทีประกอบธุร กิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
พัฒนำและลงทุ นในธุรกิจ ผลิต และจำหน่ ำ ย
กระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว จัดตังขึนตำมสัญญำร่ว มค้ำลงวันที 6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบริษัท อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50:50
เพือรับจ้ำงขุด – ขนดินและถ่ ำนหินทีเหมืองแม่เมำะให้กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ น จำนวนเงิน 21,906
ล้ำนบำท ซึงมีกำหนดเวลำตังแต่วนั ที 22 ตุลำคม 2551 ถึงวันที 30 เมษำยน 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Mai Khot Energy Limited
เมือวันที 11 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือร่วม
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึงตังอยู่ที รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ โดยทัง 2 บริษัทร่ วมจัดตังบริษัทร่วมทุนชือ Mai Khot Energy Limited เพือรับสิทธิในกำรพัฒนำเหมือง
ดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน ซึงบริษัทฯมีสดั ส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ ้นร้อยละ
30 ทุนจดทะเบียนเริมต้น 10 ล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษัทร่วมทุ นคือกำรส่งออกถ่ำนหินเพือจำหน่ ำยให้
ผู้ประกอบกำรนอกประเทศเมียนมำร์ ในขณะเดียวกับทีบริษัทจะรับจ้ำงดำเนิ นงำนขุดขนดินและถ่ ำนหินจำกบริษัทร่วม
ทุน โดยในระยะต่อ ไปบริษัทจะศึกษำควำมเป็ นไปได้อย่ ำงละเอียด ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำเพือจำหน่ ำยไฟฟ้ ำในเชิง
พำณิชย์ต่อไป
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด จัดตังขึนเมือวันที 23 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุ นจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท มี
จำนวนหุ้นทังหมด 100,000 หุ ้น มูลค่ำ หุ ้นละ 10 บำท เพือประกอบธุรกิจประเภทกำรลงทุน ในธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำ ทังนี บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัดมีกำรเพิมทุนระหว่ำงปี 2558 ทำให้ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็ น
10 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวนหุ ้น 1,000,000 หุ้น ทีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
บริษัท ทริปเปิ ล เอส อีโค่ จำกัด
บริษัท ทริปเปิ ล เอส อีโค่ จำกัด จัดตังขึนเมือวันที 31 มีนำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และมี
กำรเพิมทุน ในปี 2559 จำนวน 20 ล้ำนบำท ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุน จดทะเบียนทังหมด 60 ล้ำนบำท คิดเป็ น
จำนวนหุ ้นทังหมด 6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด ได้จ ัดตังบริษัทร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กิติย ศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ย ี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตำมลำดับ ทังนี บริษั ท ทริปเปิ ล เอส อีโค่ จำกัด อยู่ใ นระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ น ไปได้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ
พลังงำนลม และ/หรือ พลังงำนทำงเลือกอืน
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2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ภาพรวมประกอบธุรกิ จ

ปั จ จุ บัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุ รกิจหลัก คือ ธุร กิจให้บริกำรงำนด้ำ นกำรทำ
เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบัน เหมือ งทีบริษัทฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น กำรทำ
เหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึงเป็ นกำรเปิ ดหน้ ำดินเป็ น บ่อลึกลงไปจนถึงชันถ่ำนหิน แล้วจึงทำกำร
ขุด ถ่ ำ นหิ นออกมำใช้ง ำน เนื องจำกบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ ให้บ ริ กำรด้ ำนกำรทำเหมือ งแร่ อย่ำงครบวงจร กำรให้บ ริ กำร
ครอบคลุมงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี
(1) กำรวำงแผนงำนเหมือ งและขนส่ง โดยบริษัท ฯ ทำกำรจัดทำแผนงำนในเหมืองทังหมด เริมตังแต่ กำร
เตรียมพืนทีแหล่ งแร่ ทีจะขุด พืนทีทิงดิน และพืนทีก่อสร้ำง กำรเลือกเครืองจักรกลทังเครืองจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครืองจักรกลช่วยและสนับสนุ น รวมถึงกำรจัดทำแบบแปลนเหมืองทังในระยะสัน
ระยะกลำง และระยะยำว แบบก่ อสร้ำงองค์ ประกอบต่ำ งๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพำน ผนั งกันนำ
คลองผันนำ สำนักงำน ฯลฯ ตลอดจนแผนในกำรฟื นฟูสภำพเหมือง
(2) กำรปฎิบตั ิงำนเปิ ดหน้ำเหมือง บริษัทฯ สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองได้หลำยระดับด้วยควำมชำนำญใน
พืนทีและมีบุคลำกรทีมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในแต่ละส่วน ตังแต่ เหมืองขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่
สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองแร่ได้หลำยประเภท เช่น ถ่ ำนหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) กำรเป็ นทีปรึกษำงำนเหมือง
(4) กำรบริกำรให้เช่ำเครืองจักรขนำดใหญ่และงำนซ่อมบำรุง ซึงเป็ นกำรบริกำรให้เช่ำเครืองจักรทังแบบทีเป็ น
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำดำเนิ น งำน รวมถึง บริกำรงำนซ่ อมบำรุง เครืองจักรด้วยวิศวกร
ผู้เชียวชำญ
(5) กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำและระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพักอำศัย เป็ นต้น
กลุ่ม บริษัทสหกล เริมให้บริกำรด้ำนเหมืองตังแต่ ปี 2526 โดยเป็ น ผู้ดำเนิน ธุรกิจไทยรำยแรกทีรับผิดชอบ
ดำเนินงำนโครงกำรเปิ ดหน้ำเหมือง ทีมีมูลค่ำกว่ำหมืนล้ำนบำท โดยงำนแรกของกลุ่ม บริษัทสหกลคือ โครงกำรเหมือง
แม่เมำะ โครงกำร 1 ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่ำโครงกำรรวมทุ กสัญญำประมำณ 2,770
ล้ำนบำท งำนต่อ มำของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงกำรเหมืองแม่ เมำะ โครงกำร 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่ ำ
โครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 7,648 ล้ำนบำท หลังจำกนันกลุ่ม บริษัทสหกลได้รบั งำนทีเกียวข้องกับงำนขุด ขน และ
ลำเลียงดินและถ่ ำนหิน งำนติดตังระบบสำยพำนในเหมืองแม่เมำะ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวงสำยสำคัญๆ
ทัวประเทศไทย ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่ครบวงจรทังหมดของ กลุ่มบริษัท สหกล
อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม หรือกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยเป็ น ผู้ร ับจ้ำงใน
กำรขุดและขนดินและถ่ำนหินใน โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8 ซึงเป็ นโครงกำร
ต่อ เนืองจำกโครงกำรในอดีตของ กฟผ. โดยโครงกำร 7 เริมตังแต่วันที 22 ตุลำคม 2551 สินสุด สัญญำวันที 30
เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 21,906 ล้ำนบำท โครงกำร 7/1 เริมตังแต่วนั ที 9 สิงหำคม 2554 สินสุด
สัญ ญำวันที 30 กันยำยน 2558 มู ลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 5,273 ล้ำนบำท และ โครงกำร 8 ซึงมีระยะเวลำ
ดำเนิ นกำรตำมสัญญำตังแต่วันที 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวำคม 2568 และมีมูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ
22,871 ล้ำนบำท
นอกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะทีกล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ลงนำม ( ) สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและ
ถ่ ำนหิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด เมือวันที 23
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
มกรำคม 2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวมีมูลค่ำประมำณ 11,743 ล้ำนบำท เริมต้นโครงกำรวันที 22 มิถุนำยน 2558 และ
สินสุดโครงกำรวันที 31 ธันวำคม 2569 ( ) ลงนำมในสัญญำงำนเพิม จ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมืองหงสำ
สำธำรณรัฐ ประชำธิปไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด มู ลค่ำ ประมำณ 1,036 ล้ำ นบำท เริมต้น
โครงกำรวันที พฤษภำคม
และสินสุดโครงกำรวันที ธันวำคม
( ) ลงนำมสัญญำ Operation and
Maintenance Services for Waste Line System และOperation and Maintenance Services for Ash Conveyor
System ทีเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มูลค่ำงำน , ล้ำนบำท วันที กรกฎำคม
ซึงจะเริมรับรู้ รำยได้ใ นปี 2563 และสินสุดโครงกำรวัน ที 31 ธันวำคม 2569 ( ) โครงกำรเหมือ งถ่ ำนหินเมื องก๊ ก
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เมือวันที 11 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden
Lake Co.,Ltd. (GL) เพือร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึงตังอยู่ที
รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ งสหภำพเมีย นมำร์ โดยได้จ ัดตังบริษัท ร่ วมทุ นเพือรับสิทธิในกำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำก
เจ้ำของสัมปทำน
โครงการปั จจุบนั
ปั จจุบันบริษัทฯ ดำเนิน โครงกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีมีกิจกำรร่วมค้ำเป็ น คู่ส ัญญำกับ
ลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบริษัทฯ เป็ น คู่ส ัญญำโดยตรง โดยโครงกำรทีมีกิจกำรร่วมค้ำเป็ น คู่ สัญญำกับลูกค้ำ ได้แก่
โครงกำรเหมืองแม่เ มำะ โครงกำร 7 ทีดำเนิ นกำรโดยกิจกำรร่ วมค้ำ ITD-SQ และโครงกำรเหมืองถ่ ำนหินเมืองก๊ก
บริษัทได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) สำหรับโครงกำรทีบริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำ
โดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึงเข้ำทำสัญญำกับบริษัท หงสำเพำเวอร์
จำกัด โครงกำรเหมืองแม่ เมำะ โครงกำร 8 ซึงทำสัญญำกับ กฟผ. และบริษัทฯ เริมดำเนินงำนในเดือนพฤศจิกำยน
2558
โครงการที ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษัทฯ ทำสัญญำกับ กฟผ. เพือเข้ำดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 (“สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
โครงกำร 7”) ผ่ำนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ซึงเป็ นกิจกำรร่ วมค้ำทีบริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงกำร
7 โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ซึงโครงกำร 7 เริมดำเนินงำนในเดือนตุลำคม 2551
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7
เมือวันที 25 มกรำคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับ ITD ในสัดส่วนกำรร่วมลงทุน ของ
กิจกำรร่วมค้ำทีร้อยละ 50 เท่ำกัน โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และก่อตังกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวภำยใต้ชือ
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เพือดำเนิน กำรในฐำนะกิจกำรร่วมค้ำโดยจะร่วมมือกันทำงำนขุด -ขน ดินและลิกไนต์ ทีเหมือง
แม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ณ วันที 22 ตุลำคม 2551 ทีกิจกำรร่วมค้ำได้ลงนำมกับ กฟผ.
สำหรับสินทรัพย์ทีใช้ในโครงกำร 7 บริษัทฯ และ ITD นำเข้ำมำใน ITD-SQ โดยบริษัทฯ นำเครืองจักรเข้ำมำใน
ลักษณะสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที ITD ขำยเครืองจักรเข้ำมำใน ITD-SQ
สำหรับงำนภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงงำน ITD-SQ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดิน งำนขุดคัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์
รวมทังงำนขุดทำระบบระบำยนำในเหมืองและบนทีทิงดิน และบริเวณทีใช้งำนระหว่ำงบ่อเหมืองและทีทิงดิน งำนวำงท่อ
ระบำยนำ งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริมต้นสัญญำ ณ วันที 22 ตุลำคม 2551 และสินสุดสัญญำวันที
30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยงำนทัง 3 รำยกำรมีรำยละเอียดดังนี
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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(1) งานขุดและขนดิ นปริ มาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึงส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไม่แข็งจนเกินไป และสำมำรถขุดได้ง่ำย ซึงลักษณะดิน อำจมีหินแทรกอยู่และบำงส่วนอำจมีหน้ ำดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึงแทรกอยู่ระหว่ำงชันถ่ำน
จำกทีกล่ำวมำข้ำงต้น เมือ 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทีใกล้จะแล้วเสร็จ
จำนวน
ล้ำนลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทังหมด โดยปริมำณงำนขุดขนดิน
สะสมทีเหลือจำนวนทังหมด ล้ำนลบ.ม. แน่นหรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทังหมด ITD-SQ มี
หน้ำทีทีต้องทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที 30 เมษำยน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านเมตริ กตัน โดยลักษณะของถ่ำน
หินลิกไนต์ ทีจะต้อ งทำกำรขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชันดิน โดยจะมีดินแทรกอยู่ระหว่ำงชันถ่ำน ซึงถ่ำนหิน
ดังกล่ ำวจะถูก ขนไปเททีเครืองโม่ ถ่ำนที กฟผ. จัดเตรีย มไว้ ใ ห้ หรือ ถูกเทบริเ วณใกล้เ คีย งเครื องโม่ถ่ำ นที กฟผ.
กำหนดให้
เมือวันที 31 ธันวำคม 2562 พบว่ ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์สะสมทีใกล้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์แล้วจำนวน 4 ล้ำนเมตริกตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทังหมด
โดยปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ท ีเหลือจำนวนทังหมด ล้ำนเมตริกตันหรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณ
งำนคัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์ส ะสมทังหมด ITD-SQ มีหน้ำทีทีต้องทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ภำยในวันที 30
เมษำยน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที กฟผ. ดาเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้ าน ลบ.ม. แน่ น ซึงลักษณะดินที
ต้ อ งขนประกอบด้ว ยดิน ที แทรกอยู่ ใ นชันถ่ ำ น (Parting) ดิ น ระหว่ ำ งชันถ่ ำ น (Interburden) และดิ น ใต้ช ันถ่ ำ น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผู้จดั หำและติดตังเครืองโม่ และระบบสำยพำนทีจะใช้ทำงำนนี ณ จุ ด
ที กฟผ. กำหนดให้โดยใช้ระบบเครืองโม่ ระบบสำยพำน และ เครืองโปรยดิน ขนดินดังกล่ำวออกจำกบริเวณบ่อเหมือง
เมือวันที 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขนดินสะสมทีเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน ล้ำนลบ.
ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณงำนขนดินสะสมทังหมด ซึงกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตฯ ได้ตกลงร่วมกับ ITD-SQ
ทีจะลดปริมำณงำนคงเหลือในสัญญำลงจำนวน ล้ำนลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ ของปริมำณงำนขนดินสะสม
ทังหมด สินสุดสัญญำปริมำณงำนทีต้องดำเนินกำรรวมทังสิน ล้ำนลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ น ร้อยละ ของปริมำณ
งำนตำมสัญญำ
ในช่วงต้นโครงกำร กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เป็ นผู้ดำเนินงำนในโครงกำร โดยแบ่งภำระค่ ำใช้จ่ำยระหว่ำงผู ้
ร่วมค้ำแต่ละฝ่ ำยเท่ำๆกัน อย่ำงไรก็ดี เพือเพิมประสิทธิภำพกำรทำงำนของฝ่ ำยจึงมีกำรทำสัญญำระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำ
กับผู้ร่วมค้ำ เพือให้ม ีกำรแบ่งรำยได้ตำมกำรทำงำนทีเกิดขึนจริง โดยทีแต่ล ะบริษัทแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยตำมทีตนได้ใช้
จริง ทำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำแรง ค่ำวัสดุ ค่ำไฟฟ้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน
รำยละเอียดของสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำกับบริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวกับบริษัทฯ ในวันที 26 มีนำคม 2555 โดยจะมีผลตังแต่ วันที 1 มกรำคม 2555
จนถึงวันสินสุดโครงกำร โดยมีรำยละเอียดงำนดังต่อไปนี
รายการที 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 133.7 ล้ าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทังระบบ A และ B ซึงปริมำณ
งำนในสัญญำเป็ นกำรกำหนดมำจำกปริมำณงำนรำยกำรที 1 คงเหลือทังหมดของ ITD-SQ ณ วันที 31 มกรำคม 2555
ปริมำณประมำณ 267 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ณ วันที ธันวำคม
งำนรำยกำรที 1 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทังหมด 3.7 ล้ำนลบ.แน่ น. หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมตำมสัญญำ
รายการที 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านเมตริ กตัน (ปริมำณทีตก
ลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 16.8 ล้ำนเมตริกตัน)
ณ วันที ธันวำคม
งำนรำยกำรที 2 มีปริมำณงำนคงเหลือทังหมด 0.35 ล้ำนเมตริกตัน หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 2 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมตำมสัญญำ
รายการที 3: งานขนดิ นส่วนที กฟผ. ดาเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริ มาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้ าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมำณทีตกลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 8.3 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น) โดยบริษัทฯ
ดำเนินงำนรำยกำรนีเสร็จสินแล้วในปี 2558
Mai Khot Energy Limited
เมือวันที 11 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึงตังอยู่ที รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ โดยทัง 2 บริษัทร่ วมจัดตังบริษัทร่วมทุนชือ Mai Khot Energy Limited เพือรับสิทธิในกำรพัฒนำ
เหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน ซึงบริษัทฯมีสดั ส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ ้น
ร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริมต้น 10 ล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษัทร่วมทุนคือกำรส่งออกถ่ำนหินเพือ
จำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรนอกประเทศเมียนมำร์ ในขณะเดียวกับทีบริษัทจะรับจ้ำงดำเนินงำนขุดขนดินและถ่ำนหินจำก
บริษัทร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษัทจะศึกษำควำมเป็ นไปได้อย่ำงละเอียด ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำเพือจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ
ในเชิงพำณิชย์ต่อไป
โครงการที บริ ษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้เริมดำเนินกำร งำนขุด ขนดิน และถ่ำนให้บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมือวันที
22 มิถุนำยน 2558
โดย HPC ได้รบั สัมปทำนในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อน โดยใช้ถ่ำนหินลิกไนต์เ ป็ น เชือเพลิง
ณ ตอนเหนือ ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ขนำดกำลังกำรผลิตประมำณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะ
จำหน่ำยไฟฟ้ ำให้แ ก่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ง ประเทศไทย ตำมสัญ ญำซือขำยกระแสไฟฟ้ ำ ทีได้ลงนำมไปเมือเดื อน
เมษำยน 2553 และบำงส่วนให้แก่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ทังนี HPC ถือหุ้นโดยบริษัท บ้ำนปู เพำเวอร์
จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรีโฮลดิง จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึงเป็ นรัฐวิสำหกิจของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ
ในส่วนของบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำ กับ HPC
ในวันที 23 มกรำคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำ นลิกไนต์ รวมทังงำนขุดทำระบบระบำยนำ
งำนก่อสร้ำงท่อ คอนกรีต (Box Culvert) และสิงอำนวยควำมสะดวกอืนทีจำเป็ น ฯลฯ มูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ
11,743 ล้ำ นบำท และมูลค่ำกำรลงทุน ทังหมดประมำณ 1,800 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุ นจำกเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน และกำรเพิมทุนของบริษั ทฯ โครงกำรดังกล่ำวได้เริมต้นดำเนินงำนเมือวันที 22 มิถุนำยน 2558 และ
สินสุดโครงกำรวันที 31 ธันวำคม 2569 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี และในปี
บริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำงำนเพิม

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินจำนวน 28 ล้ำน ลบ.เมตร มูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 1,036 ล้ำนบำท เริมต้นดำเนินกำร
เมือวันที พฤษภำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดของงำนดังนี
รายการที งานขุดและขนดิ น ปริ มาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่ น (รวมปริมำณงำนส่วนเพิมตำมสัญญำใหม่)
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทังหมด
ล้ำน ล.บ.เมตร แน่ น คิดเป็ นร้อยละ เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทังหมด 6,423 ล้ำนบำท (ปริมำณงำนและมูลค่ำงำนรวม
งำนสัญญำงำนส่วนเพิม)
รายการที งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริ ก ตัน (เริมดำเนินงำนในเดือน
มกรำคม 2559) อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ในแต่ ละปี จะขึนอยู่กับควำมต้องกำรใช้ถ่ำ นหิน
ของโรงไฟฟ้ ำหงสำ ซึงอำจจะไม่ตรงกับทีระบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที มีปริมำณงำนคงเหลือ ตำมสัญญำทังหมด ล้ำนเมตริกตัน
คิดเป็ นร้อยละ เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทังหมด 2,387 ล้ำนบำท
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 8 กับ
กฟผ. ในวันที 26 สิงหำคม 2558 มีมูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท และมีมูลค่ ำกำรลงทุนทังหมด
ประมำณ 7,200 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมถึงงำนทำระบบระบำยนำ
ในบ่อเหมืองและบนทีทิงดิน โดยสัญญำของโครงกำร 8 เริมต้นในเดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนธันวำคม 2568 รวม
ระยะเวลำประมำณ 10 ปี อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้เริมงำนจริงในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ทังนี งำนในโครงกำร 8 มี
รำยละเอียดงำนดังนี
รายการที 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินปริมำณคงเหลือตำมสัญญำ 281 ล้ำนลบ.เมตร
แน่ น คิดเป็ นร้อยละ 74 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทังหมด 15,475 ล้ำนบำท
รายการที 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำ 22 ล้ำนเมตริกตัน คิดเป็ นร้อย
ละ 70 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทังหมด 843 ล้ำนบำท
ค. โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation
and Maintenance Services for Ash Conveyor System เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว
- โครงกำร O&M Waste Line สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษัทฯ รับจ้ำง บริษัท หงสำเพำเวอร์
จำกัด ในกำร Operation and Maintenance service ระบบสำยพำนงำนดินและงำนขีเถ้ำ มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ
,265 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมในสัญญำสัมปทำนเมือวันที 2 กรกฎำคม 25 เริมทำงำนและรับรู ้รำยได้ตงแต่
ั
เดือนมกรำคม
ทังนีรำยได้ทีบริษัทฯ ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำร ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรรับจ้ำงเหมำช่วง
จำกกิจกำรร่วมค้ำตำมทีระบุในสัญญำ (รำยละเอียดในหัวข้อ “กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละโครงกำร) และรำยได้
ทีได้รบั จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ โดยแบ่งตำมสัดส่วนของบริษัทฯ ซึง ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
คำดว่ำจะมีปริมำณกำรทำงำนคงเหลือและมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำรทีเป็ นสัดส่วนของบริษัทฯ ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง (หมำยเหตุ: กำรคำนวณปริมำณงำนคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ สำหรับโครงกำร 7 นั น อ้ำงอิงจำกปริมำณ
งำนในส่ วนที บริษั ทฯ ดำเนิน งำนจริง บวกกับปริมำณงำนทีดำเนิ น งำนโดยกิจ กำรร่วมค้ำ ซึงแบ่ง ตำมสัดส่ว นของ
ปริมำณงำนในส่วนทีบริษัทฯ ดำเนินงำนจริง)

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

โครงการ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำร 7(ตุลำคม 2551 ถึง
เมษำยน 2563)

ลักษณะงาน
งำนที 1 ขุดขนดิน

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำร (ดำเนินกำรจริง
พฤศจิกำยน 2558 ถึง ธันวำคม
2568)

โครงกำรหงสำ O&M (7 ปี )
(ม.ค. 2563 ถึง ธันวำคม 2569)

ล้ำนลบ.ม.แน่น

งำนที 2 ขุดขนถ่ำนหิน
งำนที 3 งำนขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

โครงกำรเหมืองหงสำ
(มิถุนำยน 2558 ถึง ธันวำคม
2569)

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

. ล้ำนเมตริกตัน
-

งำนที 1 ขุดขนดิน

3 ล้ำนลบ.ม.แน่น

404 ล้ำนบำท

222 ล้ำนบำท

2.4 ล้ำนเมตริกตัน

120 ล้ำนบำท

44 ล้ำนบำท

-

58 ล้ำนบำท

47 ล้ำนบำท

ล้ำนลบ.ม.แน่น

งำนที 2 ขุดขนถ่ำนหิน

ล้ำนเมตริกตัน

งำนที 1 ขุดขนดิน

ล้ำนลบ.ม.แน่น

งำนที 2 ขุดขนถ่ำนหิน

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

65 ล้ำนลบ.ม.แน่น

,

ล้ำนบำท

6,423 ล้ำนบำท

ล้ำนเมตริกตัน

,

ล้ำนบำท

,387ล้ำนบำท

ล้ำนลบ.ม.แน่น

ล้ำนเมตริกตัน

ล้ำนเมตริกตัน

17,757 ล้ำนบำท

15,475 ล้ำนบำท

1,022 ล้ำนบำท

843 ล้ำนบำท

Waste Line System

-

-

-

Ash Conveyor System

-

-

-

,

ดำเนินกำรผ่ำน
กิจกำรร่วมค้ำ
ITD-SQ

ดำเนินกำรโดย
บริษัทฯ เอง

ดำเนินกำรโดย
บริษัทฯ เอง

ล้ำนบำท

ดำเนินกำรโดย
บริษัทฯ เอง

ล้ำนบำท

1/ ปริมำณและมูลค่ำคงเหลือตำมสัญญำจ้ำงเหมำหลักโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนในสัดส่วนของบริษัท ฯ(รวมปริมำณ
และมูลค่ำงำนส่วนกลำง)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมายเหตุ
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริ ษทั ฯ
ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและนโยบำยกำรดำเนิ นธุร กิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุ ทธ์กำรแข่งขันและ
นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี
1.ประสบกำรณ์ ใ นกำรทำงำนของผู้บริห ำร งำนให้ บริ กำรด้ ำนกำรขุ ดและขนถ่ ำนหินนั น เป็ น งำนทีต้ องใช้
ประสบกำรณ์ และควำมเชียวชำญในกำรทำงำนเป็ นอย่ ำงมำก ผู้บริหำรหลำยท่ ำนของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ ในกำร
ทำงำนด้ำนวิศวกรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจงำนเป็ นอย่ำงดี ทำให้กำรดำเนินงำนสำมำรถพัฒนำไป
ได้อย่ำงต่ อเนือง
2.ผลงำนโครงกำรเป็ นทียอมรับ บริษัทฯ ได้เป็ นผู ้รบั เหมำในโครงกำรของ กฟผ. ตังแต่ปี 2526 และได้ร ับควำม
ไว้วำงใจจำก กฟผ. ในกำรทำเหมืองถ่ ำนหินมำโดยตลอด และขณะนี บริษัท ฯ กำลังทำเหมืองในโครงกำร 7 และ
โครงกำร 8 ซึงนอกจำกงำนในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำกับโครงกำรหงสำ ซึงเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำน
หินขนำด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่ำเป็น โรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหินขนำดใหญ่ อีกแห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
โครงกำรเหมืองถ่ำน เมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึงเป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร
3.ควำมพร้อมของเครืองจักรและอุปกรณ์ เนื องจำกงำนให้บ ริกำรขุดเหมือง เป็ นงำนทีต้องพึงพำเครืองจักรและ
อุปกรณ์มำก ทังเครืองจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกีหมุน รถขุดและบรรทุก ระบบสำยพำน เครืองโม่ เครืองโปรยดิน และ
เครื องจั ก รช่ว ย เช่ น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุ ก รถเครน ซึ งบริ ษั ทฯ มีเ ครืองจัก รทีหลำกหลำยและมี
ควำมสัมพันธ์ทีดีกับผู้ผลิตเครืองจักร ทำให้มีควำมพร้อ มทีจะเข้ำไปประมูลและดำเนิน งำนในเหมืองอืนๆ ในอนำคต
นอกจำกนีบริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในกำรทำเหมืองแร่ ทีก้ำวหน้ ำ เช่น เทคโนโลยี เซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor
Sensors) ซึงเป็ นซอฟต์แวร์ทีติดตำมกำรทำงำนของเครืองจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึงเป็ นเทคโนโลยีซ ึงช่วย
ให้กำรเจำะหลุมเพือจุดระเบิดง่ำยขึน ทำให้กำรทำงำนเป็ นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึนและปลอดภัยยิงขึน
ทังนี ควำมพร้อมของเครืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ยังเกิดจำกควำมมีประสิทธิภำพของงำนซ่อมบำรุง
ทังจำกบุคลำกรของบริษัทฯ เองทีมีทีมงำนดูแลรักษำและซ่อมบำรุ งทีมีประสบกำรณ์มำกกว่ำร้อยละ 30 ของพนักงำน
ทังหมด โดยแบ่งหน้ ำทีควำมรับผิดชอบในกลุ่ มเครืองจักรทีชัดเจน อีกทังยัง outsource งำนซ่อ มบำรุ งบำงส่วนที
ต้องกำรควำมเร่งด่วนและมีลกั ษณะงำนเฉพำะให้กบั บริษัทภำยนอกทีมีควำมเชียวชำญเพือลดต้นทุน และได้งำนทันต่อ
ควำมต้องกำร
4.บุคลำกรทีมีควำมเชียวชำญในกำรดำเนินงำน บุคลำกรนับเป็ นองค์ประกอบหนึงทีสำคัญในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลำกรทีมีประสบกำรณ์แ ละควำมชำนำญกำรทังในด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบ และกำรใช้และ
ประกอบเครืองจักร และในปั จจุ บัน บริษัทฯ ยังได้วำงแนวทำงกำรดูแ ลพนักงำนของบริษัทฯ ในระดับปฏิบตั ิกำรและ
ระดับกลำงให้มีควำมรู้ควำมเชียวชำญ เพือให้ไล่ท ันกับพนักงำนระดับสูงทีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ ทำให้กำรทำงำน
เป็ นไปได้อย่ำงต่อเนืองตังแต่กำรวำงแผน ไปถึงกำรดำเนิน งำนจริง ซึงหำกเครืองจักรชำรุด บุคลำกรของบริษัท ฯ ก็
สำมำรถเข้ำไปซ่อมแซมได้ทันท่วงที ลดควำมล่ ำช้ำทีอำจเกิดขึนได้ และทำให้บริษัทฯ ไม่ส่งงำนล่ำช้ำ โดยในปี
บริษัทได้จัดให้มีกำรทำระบบ Performance Management System (PMS) มำใช้ในระบบประเมิณผล สร้ำงควำม
เข้มแข็งของบุคคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงงจริงจัง
นอกจำกนี พนักงำนของบริษัทฯ ยังมีควำมคล่องตัวในกำรโยกย้ำยไปปฏิบ ัติงำนชัวครำวและประจำยัง
โครงกำรใหม่ๆ เช่น โครงกำรเหมืองหงสำ ซึงในเบืองต้นต้องกำรบุคลำกรในตำแหน่งหลัก ไปเป็ นผู้บุกเบิกวำงรำกฐำน
และสอนงำนให้กับพนักงำนทีรับจำกท้ องถิน ซึงยังขำดควำมรู ้และประสบกำรณ์ โดยบริษัท ฯ สำมำรถเคลือนย้ำย
บุคลำกรจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะไปยังโครงกำรหงสำได้อย่ำงรำบรืน ไม่ม ีผลต่ อกำรทำงำนในโครงกำรเดิมแต่อย่ำง
ใด
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกกำรส่ง เสริม ด้ำนควำมรู้แ ละควำมเชียวชำญแล้ว บริษัท ฯ ยังให้ควำมสำคัญ กับกำรดู แลควำม
เป็ นอยู่ข องพนักงำนโดยเฉพำะในระดับปฏิบัติกำรซึงทำให้ พ นักงำนมีก ำลังใจในกำรปฏิบ ัติง ำนและพร้อ มจะร่ วม
ปฏิบัติงำนกับบริษัทฯ อย่ำงเต็มใจและต่อเนื อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิกำรพืนฐำนได้แก่ กำรจัดสรรทีดิน
เพือใช้เ ป็ น ทีพักอำศัยถำวร กำรจัดระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและกำรประกันสุ ขภำพและอุ บัติเ หตุ รวมถึงกำร
จัดกำรแรงงำนสัมพันธ์เพือรับทรำบควำมต้องกำรของพนักงำนและตอบสนองอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ ซึงเปิ ดประมูลรำคำจ้ำงให้ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทำเหมืองเข้ำร่วมกำรประมูล ทังนีกลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็ นบริษัททังในและต่ำงประเทศดังนี
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้ำหลักในประเทศของบริษัทฯ คือ กฟผ. โดยบริษัทฯ เป็ นผู ้รบั เหมำในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินทีเหมืองแม่
เมำะ อำเภอแม่เ มำะ จังหวัดลำปำง ซึงเป็ น โครงกำรของ กฟผ. ทังนีเหมืองแม่ เมำะเป็ นเหมืองถ่ำนหินทีมีข นำดใหญ่
ทีสุดในประเทศไทย มีปริมำณสะสมของถ่ำนหินประมำณ 1,130 ล้ำนตัน โดยถ่ำนหินดังกล่ำวจะถูกลำเลียงเพือส่งต่อให้
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินแม่เมำะ ซึงดำเนินกำรโดย กฟผ.
กฟผ. ได้ดำเนินกำรจ้ำงผู้รบั เหมำทีมีควำมพร้อมทังด้ำน เครืองจักร อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยผ่ำนกำรประมูลงำนเป็ นโครงกำรตำมปริมำณและช่วงเวลำกำรขุด ตังแต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลรำคำจ้ำงเป็ นสัญญำๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี
โครงการ
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รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 90.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 244.50 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 25 ล้ำนตัน
ขนดิน 43.50 ล้ำน ลบ.ม.แน่ น
ขุดขนดิน 337.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 46.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 46.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่ น
ขุดขนดิน 331 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 55 ล้ำนตัน
ขนดิน 2.5 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 255.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 38.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 47.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่ น
ขุดขนดิน 240.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 45.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขนดิน 15.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 365.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนถ่ำนหิน 50.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผู ้ดำเนินกำรขุด) 40.0 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 31 ล้ำนเมตริกตัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ผู้ชนะการประกวดราคา
บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

ระยะเวลา
2526-33

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

2532-41

บริษ ัทบ้ำนปู จำกัด

2535-44

บริษ ัทเชียงใหม่คอนสตรัคชัน จำกัด

2539-51

บริษ ัทอิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

2543-52

กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัท เนำวรัตน์
พัฒนำกำร จำกัด (มหำชน) และ
บริษ ัทสระบุรถี ่ำนหิน จำกัด

2553-61

กิจกำรร่วมค้ำ ITD – SQ

2551-62

กิจกำรร่วมค้ำ SQ – ITD

2554-58

SQ

2559-68
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โครงการ
·
·

รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน
ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน ล้ำนเมตริกตัน

ผู้ชนะการประกวดราคา

ระยะเวลา

ITD

2562-71

ปั จจุ บัน กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ และบริษัทฯ เป็ น ผู ้รับเหมำช่วงให้กับโครงกำร 7 และ 8 ตำมลำดับ ทังนี
บริษัทฯ มีควำมตังใจทีจะเข้ำร่วมประมูลโครงกำรอืนๆ ในเหมืองแม่เมำะซึงจะมีกำรเปิ ดประมูลในอนำคต
โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะเป็ นแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ในภำคเหนือ เป็ นสือกลำงในกำรนำ ควำมเจริญรุ่ง
เรืองมำสู้ท้ องถินของชนในภำคเหนื อ และพลังงำนไฟฟ้ ำส่วนทีเหลือ ยังสำมำรถ ส่ ง ไปหล่ อเลียง จุ ดศูนย์กลำงที
หนำแน่น ไปด้วยอุตสำหกรรม ธุรกิจ กำรค้ำ และทีอยู่อำศัย ทีมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำในปริมำณ มำกเป็ นลำดับของ
ประเทศ อย่ำ งเช่ น กรุ ง เทพฯ เขตปริม ณฑล และหลำยจัง หวัด ในภำคกลำงรวมทังส่ ง พลัง งำน ไฟฟ้ ำไปยัง ภำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนืออีกด้วยกำรทีแม่ เมำะมีโรงไฟฟ้ ำถึง 13 เครือง เนื องจำกแม่เมำะอุดม สมบูรณ์ไ ปด้วยแหล่ง
เชือเพลิงลิกไนต์ ซึงเป็ นแหล่งพลังงำนทีสำคัญยิงของประเทศ หำกไม่นำมำพัฒนำและใช้ ประโยชน์ในยำมทีประเทศ
ต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ ก็จะเป็ นกำรสูญเสียโอกำสและหลีกเลียงไม่ได้ทีต้องนำเข้ำ น้ำมันเชือเพลิงจำกต่ำงประเทศ ซึงมี
รำคำแพงและไม่ แน่ นอน ทังยังทำให้ต้น ทุนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำเพิม สูง ขึน ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ ำโดยรวม
ควบคู่ไ ปกับกำรดำเนินงำนผลิตไฟฟ้ ำ กฟผ. ได้เฝ้ ำระมัดระวัง ตรวจสอบคุ ณภำพอำกำศ นำ และดิน ทีมีผลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลียงและพืชต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรดำเนินงำนขยำยเหมือง กำรลำเลียงถ่ำน
ลิกไนต์เข้ำสู่โรงไฟฟ้ ำ และกำรเดินเครืองโรงไฟฟ้ ำอย่ำง สมำเสมอ เพือให้แม่เมำะเป็ นเมืองทีน่ ำอยู่ ปรำศจำกมลภำวะ
สำมำรถอำนวยประโยชน์ ด้ำน พลังงำนไฟฟ้ ำ สร้ำงควำมเจริญให้แก่ท้องถิน ทังจังหวัดลำปำงและหลำยจังหวัดใน
ประเทศอีกด้วย
ลูกค้าต่างประเทศ
โครงการเหมืองหงสา
ปั จจุ บัน บริษัท ฯ ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงขุด ขนดิน และถ่ ำนหินในโครงกำรเหมือ งหงสำ แขวงไซยะบุ รี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็ น ระยะเวลำประมำณ 12 ปี และลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงขุดขนดินเพิมเติม
จำนวน ล้ำ น ลูกบำศก์เ มตรแน่ น ซึงเหมืองหงสำมีปริมำณถ่ำนหิน สำรองในโครงกำรทังหมดประมำณ 577 ล้ำน
เมตริกตัน นับ เป็ น เหมืองถ่ำนหินทีมีข นำดใหญ่ ทีสุดในประเทศลำว โดย โครงกำรดัง กล่ำวเป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนควำมร้อนทีใช้ถ่ำนหินเป็ นเชือเพลิงขนำด 1,878 เมกะวัตต์
โครงกำรหงสำดำเนินกำรโดย บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) ซึงเป็ นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท บ้ำนปู
เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรโี ฮลดิง จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสำหกิจถือหุ ้น
ลำว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตำมลำดับ
HPC ได้รบั สัมปทำนโรงไฟฟ้ ำเป็ นระยะเวลำ 25 ปี โดยดำเนินกำรก่ อสร้ำงตังแต่ปี 2554 ถึง 2559 เพือส่ง
ไฟฟ้ ำให้กับ กฟผ. จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษัท ไฟฟ้ ำ -ลำว จำกัดจำนวน 100 เมกะวัตต์ และนำไปใช้ภำยใน
โครงกำรอีก 75 เมกะวัตต์ ทังนีโครงกำรหงสำมีแผนขุดและขนถ่ำนหิน 14.3 ล้ำนตันต่อปี โดยบริษัท ฯ และบริษัท อิตำ
เลียนไทย หงสำ จำกัด ได้รบั สัญญำว่ำจ้ำงในกำรขุดขนดินและถ่ ำนหินในโครงกำร รำยละเอียดของโรงไฟฟ้ ำหงสำและ
งำนขุดขนดินและถ่ำนหิน มีดงั นี

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

รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
เครืองที
1
2
3
รวม

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

กาลังการผลิ ตสุทธิ
(เมกะวัตต์)
551
551
551
1,653

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

ทีมำ: คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ

รายละเอียดงานขุดขนดิ นที เกียวข้อง
รายละเอียดของงาน
·
·
·
·

ขุดขนดิ น 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนถ่านหิ น 82.5 ล้านเมตริ กตัน
ขุดขนดิ น ล้าน ลบ.ม. แน่ น
O&M ล้าน ลบ.ม. แน่ น

ผู้รบั ผิ ดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11,742

12 ปี (2558-69)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

,
,

ปี (
ปี (

- )
-

)

นอกจำกงำนขุดและขนดินที HPC มีแผนในกำรจัดจ้ำง โรงไฟฟ้ ำหงสำ มีแผนในกำรใช้ถ่ำนหินเพือกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำตังแต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมำณ 205 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมำณ 14 ล้ำนตัน
โครงการเมี ยนมาร์
โครงกำร เหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เมือวันที กรกฎำคม
บริษัทได้ลง
นำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ ำนหิน เมือง
ก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึงตังอยู่ที รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จดั ตังบริษัทร่วมทุน เพือรับ
สิทธิในกำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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กรมทำงหลวง

ก่อสร้ำงทำงหมำยเลข
35 สำยธนบุร -ี ปำกท่อ
ตอนดำวคะนอง
งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ

งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ
งำนติดตังและ
ดำเนินกำรระบบ
สำยพำน-คลองท่ำด่ำน
ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน
เหมืองแม่เมำะ(สัญญำที
5)

SE

SE

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

SQ

SE
ITD

CCVK Joint Venture

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

แม่เมำะโครงกำร 2

SE

SE

กฟผ.

แม่เมำะโครงกำร 1

SE

คู่สญ
ั ญา (ผู้ว่าจ้าง)

โครงการ

บริ ษทั

ผลงานในอดีต

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน 5.1 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

1)
ขุดขนดิน 8 ล้ำน ลบ.ม. แน่น (เพิมเติม)
2)
ขุดขนถ่ ำน 2 ล้ำนตัน
3)
ขนดิน 1 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
1)
ขุดขนดิน 5.7 ล้ำนลบม. แน่ น
2)
ขนดิน 1.5 ล้ำนลบม. แน่น
งำนติดตังและดำเนินกำรระบบสำยพำน-คลองท่ำด่ำน

ขุดขนดิน 90 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 22 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น (เพิมเติม)
ขุดและแยกถ่ ำนชัน J 1.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
(เพิมเติม)
1) ขุดขนดิน 244.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนถ่ำน 25 ล้ำนตัน
3) ขนดิน 43.5 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
4) งำนเปลียนแปลงทีดินและขุดขนดิน 75.0 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น (เพิมเติม)
ก่อสร้ำงทำงหมำยเลข 35 สำยธนบุร-ี ปำกท่อ ตอน
ดำวคะนอง

1)
2)
3)

รายการ

โครงการในอดีต

2 - 12

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

สถานะ

100

100

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ก.ค. 2544

2543

2543

พ.ค. 2545

2547

2543

2542

2543

2539
2541

2542

2533

วันสิ นสุด
สัญญา

2532

2526

วันเริ มสัญญา

19

9

17

28

1,501

9,865

3,54

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

โครงการ

จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครืองโม่และขุดถ่ำน
จ้ำงเหมำขุดถ่ ำนด้วยรถขุดไฟฟ้ ำ DEMAG
จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครืองโม่
จ้ำงเหมำขุดถ่ ำนด้วยรถไฟฟ้ ำ DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
ขุดและขนดินปริมำณ 80.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น

ITD
ITD
ITD
กฟผ.
กฟผ.

ติดตังระบบสำยพำน คลองท่ำด่ำน

กิจกำรร่วมค้ำ CCVK
ITD

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน

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

รายการ

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน
(บจก.)

ITD

คู่สญ
ั ญา (ผู้ว่าจ้าง)

จบแล้ว

จบแล้ว
จบแล้ว

จบแล้ว
จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

สถานะ

ส.ค. 2554

ก.ค. 2548
ต.ค. 2550

ก.ค. 2547
ต.ค. 2547

ก.พ. 2547

มี.ค. 2545

ก.พ. 2545

ธ.ค. 2545

วันเริ มสัญญา
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บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด (“SE”) กำรดำเนินงำนในโครงกำรของ SE ในตำรำงข้ำงต้น โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรดำเนินงำนจำกทีมงำนกลุ่มเดียวกันกับ SQ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“SQ”)
กิจกำรร่วมค้ำ เอ.เอส.แอสโซชิเอท เอนยิเนียริง (1964) จำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“ASQ-SQ”)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

-

หมำยเหตุ

SQ

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

บริ ษทั

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ก.ย. 2558

มิ.ย. 2549
ก.พ. 2553

มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548

มิ.ย. 2547

ก.พ. 2547

เม.ย. 2549

มี.ค.

วันสิ นสุด
สัญญา

5,273

1
2,820

11
1

2

6

504

11

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บจก.หงสำเพำเวอร์

โครงกำรเหมืองหงสำ

โครงกำรเหมืองหงสำ

โครงกำรเมืองก๊ก

โครงกำรเหมืองถ่ำนหิน

SQ

SQ

SQ

MKE

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บจก. หงสำเพำเวอร์

โครงกำร 8 เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ

SQ

เจ้ำของเหมือง

MKE

กฟผ.

บจก. หงสำเพำเวอร์

โครงกำรเหมืองหงสำ

SQ

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

กฟผ.

โครงการ

ITD-SQ โครงกำร 7 เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ

บริ ษทั

ขุดและขนดินปริมำณ 365.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 50.0 ล้ำนตัน
งำนขนดินปริมำณประมำณ 40.0 ล้ำน ลบ.ม.
แน่น
ขุดและขนดินปริมำณ 207.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 82.5 ล้ำนตัน
ขุดและขนดินปริมำณ 375.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหินปริมำณ 31.0 ล้ำนตัน
ขุดและขนดิน 28.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น (สัญญำ
เพิมเติม)

1)
2)
1)
2)

ขุดและขนดิน
ขุดและขนถ่ำนหิน
ขำยถ่ำนหิน
ธุรกิจพลังงำน
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1) Operation and Maintenance Services for
Waste Line System
2) Operation and Maintenance Services for Ash
Conveyor System

1)
2)
1)
2)
1)

1)
2)
3)

รายการ

โครงการปัจจุบนั

เตรียม
ดำเนินกำร
เตรียม
ดำเนินกำร

เตรียม
ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

สถานะ
(ร้อย
ละ)

สัดส่วน
การ
ลงทุน

ม.ค.

ม.ค.
2557
พ.ย.
2558
พ.ค.

ต.ค.
2551

วันเริ ม
สัญญา

ม.ค.
2569
2568

เม.ย.
2563

วัน
สิ นสุด
สัญญา

,

,

22,871

11,742

21,906

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
ในปี
ภำพรวมของกำรใช้พลังงำนขันต้นของประเทศเติบโตเพิมขึนร้อยละ . เป็ นกำรเพิมขึนของกำร
ใช้นำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนทดแทน สอดคล้องกับ GDP ของประเทศ ทีสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติคำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวประมำณร้อยละ . ตำมกำรขยำยตัวของกำรลงทุนและกำรบริโภคของ
เอกชน และรำคำนำมันดิบดูไบอยู่ที
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ/บำร์เรล ขณะเดียวกันกำรใช้พลังงำนขันสุดท้ำยของปี
เพิมขึนเล็กน้ อยประมำณร้อยละ . โดยเป็ นกำรเพิมขึนของกำรใช้นำมันสำเร็จรูปในภำคขนส่ง กำรใช้ไฟฟ้ ำ
ภำคครัวเรือนและธุรกิจเพิมขึน ขณะทีกำรใช้ถ่ำนหินและลิกไนต์ลดลงจำกกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับกำร
ใช้ NGV ในภำคขนส่งลดลงอย่ำงมำกถึงร้อยละ เนืองจำกผู ้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนหันมำใช้นำมันทดแทน
สำหรับสถำนกำรณ์ พลังงำนรำยเชือเพลิง ปี
สรุปได้ดงั นี กำรใช้นำมันสำเร็จรูปมีกำรใช้เพิมขึนร้อยละ
. โดยนำมันเบนซิน และดีเซล เพิมขึนประมำณร้อยละ จำกรำคำขำยปลีกนำมันในประเทศทียังคงอยู่ในระดับตำ
และมีวนั หยุดต่อเนืองหลำยวัน ในช่วงครึงปี แรก ในขณะทีกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงเกือบทุกสำขำ
โดยเฉพำะภำคครัวเรือน และภำคขนส่งลดลงจำกผู้ใช้รถยนต์บำงส่วนหันไปใช้นำมันแทนเนืองจำกรำคำขำยปลีกนำมัน
ในประเทศอยู่ในระดับทีไม่สูงมำกนัก สำหรับกำรใช้ไฟฟ้ ำ ในปี
มีอตั รำเพิมขึนร้อยละ . เนืองจำกประเทศไทย
เข้ำสู่ฤดูร้อนเร็วกว่ำปี ก่อน อีกทังมีอุณหภูมิอำกำศทีสูงขึนกว่ำปี ก่อนประมำณ - องศำ ส่งผลให้มีกำรใช้พลังงำนใน
ระบบปรับอำกำศ และเครืองปรับอำกำศทังในภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจเพิมสูงขึน โดยตัวเลขกำรใช้ไฟฟ้ ำ ปี
อยู่ที , ล้ำนหน่วย โดยควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุดของประเทศ (Peak) เกิดขึนเมือวันที พฤษภำคม
เวลำ . น. อยู่ทีระดับ , MW เพิมขึนร้อยละ . เมือเทียบกับปี ก่อน และควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุดของ
ระบบ กำรไฟฟ้ ำ (กำรไฟฟ้ ำนครหลวง กำรไฟฟ้ ำส่วนภูม ิภำค และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย) อยู่ทีระดับ
, MW เพิมขึนร้อยละ .
ในปี
มูลค่ำกำรนำเข้ำพลังงำน และกำรส่งออกพลังงำนลดลงร้อยละ และ ตำมลำดับ ทังนีมูลค่ำ
กำรนำเข้ำพลังงำนคิดเป็ น , พันล้ำนบำท ซึงลดลงตำมรำคำนำมันดิบ เนืองจำกกำรนำเข้ำพลังงำนส่วนใหญ่ เป็ น
กำรนำเข้ำนำมันดิบร้อยละ ขณะทีกำรส่งออกพลังงำนอยู่ที
พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ ตำมกำรลดลงของ
กำรส่งออกนำมันดิบและนำมันสำเร็จรูป ทังนี ประเทศไทยมีสดั ส่วนกำรพึงพำกำรนำเข้ำต่อกำรใช้พลังงำน คิดเป็ นร้อย
ละ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย ปี

(ข้อมูลกระทรวงพลังงำน มกรำคม – พฤศจิกำยน

)

ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนในช่วง
เดือนของปี
มีปริมำณประมำณ ,
พันตัน เทียบเท่ำ
นำมันดิบ เพิมขึนจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ . คิดเป็ นมูลค่ำ , ,
ล้ำนบำท กำรใช้พลังงำนยังคง
เพิมขึนตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยทีน้ ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงำนทีใช้มำกทีสุดคิดเป็ นร้อยละ . ของกำร
ใช้พลังงำนขันสุดท้ำยทังหมด รองลงมำประกอบด้วย ไฟฟ้ ำ พลังงำนหมุนเวียน ถ่ ำนหิน/ลิกไนต์ก๊ำซธรรมชำติและ
พลังงำนหมุนเวียนดังเดิม คิดเป็ นร้อยละ . . . . และ . ตำมลำดับ

ทีมำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 256 กระทรวงพลังงำน

อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้พลังงำนขันสุดท้ำยเพิมขึนในเกือบทุ กสำขำเศรษฐกิจ โดยพบว่ำ เกษตรกรรมเพิมขึนร้อย
ละ . อุตสำหกรรมเพิมขึนร้อยละ . บ้ำนอยู่อำศัยเพิมขึนร้อยละ . สำขำธุรกิจกำรค้ำเพิมขึนร้อยละ . และ
ขนส่งเพิมขึนร้อยละ . จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยขนส่งเป็ นส่วนทีมีกำรใช้พลังงำนในสัดส่วนทีสูงกว่ ำทีอืน
โดยมีสดั ส่วนกำรใช้ร้อยละ . ของกำรใช้พลังงำนขันสุดท้ำยทังหมดรองลงมำเป็ นอุตสำหกรรม บ้ำนอยู่
อำศัย ธุรกิจกำรค้ำและเกษตรกรรม โดยมีกำรใช้ ร้อยละ . , . , . และ . ตำมลำดับ

ทีมำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี

ในช่วง เดือนของปี
นำเข้ำนำมันดิบมำกทีสุด
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

กระทรวงพลังงำน

ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำพลังงำน คิดเป็ นมูลค่ำ

,

ล้ำนบำท โดยมีกำร
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ทีมำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี

กระทรวงพลังงำน

จำกกำรทีรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในประเทศเพิมมำกขึนรวมทังให้เพิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่ำในช่วง
เดือนของปี
ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทน , พันตันเทียบเท่ำนำมันดิบ เพิมขึนร้อยละ . จำก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนืองเมือเปรียบเทียบ
กับปี
ซึงเป็ นปี ฐำนทีเริมด้ำเนินกำรตำมแผนอนุรกั ษ์พลังงำน ปี (พ.ศ.
–
) และแผนอนุรกั ษ์พลังงำน
พ.ศ.
–

ทีมำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี

กระทรวงพลังงำน

2.1.1 คู่แข่งขันทีสาคัญ
ธุรกิจกำรให้บริกำรทำเหมืองแร่นนมี
ั ผู้แข่งขันน้อยรำย เนื องจำกเป็ นธุรกิจทีต้อ งลงทุ นในเครืองจักรเป็ นจำนวน
มำก อีกทังผู้ให้บริกำรจำเป็ น ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรทีดี ปั จจุ บันคู่แข่งสำคัญ
ของบริษ ัท คือ บริษั ท อิตำเลี ย นไทย ดีเ วล๊ อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) บริษัท เนำวรัตน์ พ ัฒนำกำร จำกัด
(มหำชน) (“NWR”)
จำกทีกล่ำ วมำข้ำงต้น ITD เข้ำร่วมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับบริษัทฯ ทังกิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว ภำยใต้สญ
ั ญำ
โครงกำร 7 และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี ภำยใต้สญ
ั ญำโครงกำร 7/1 ในกำรดำเนินงำนจ้ำงขุดและขนดิน ทีเหมืองแม่
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2 - 17

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ให้กบั กำร กฟผ. และในอนำคตถือว่ำ ยังคงเป็ น คู่แข่งทีสำคัญ เนื องจำกเป็ น ITD มี
เทคโนโลยีและประสบกำรณ์ของแรงงำนใกล้เคียงกับบริษัทฯ มำก รำยละเอียดของผู้เข้ำประมูลงำนของโครงกำรเหมือง
ถ่ำนหินแม่เมำะตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั มีดงั นี
โครงการ
1
2
3
4
5
6
“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่ น”
7

7/1
8

ผู้เข้าร่วมการประมูลที ผ่านการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บจก.เชียงใหม่เอเซีย
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก.นำมประเสริฐ
บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจกำรร่วมค้ำ บจก. สหกลเอนยิเนียร์และบจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
กิจกำรร่วมค้ำ บมจ.เนำวรัตน์ฯและบจก.สระบุรถี ่ำนหิน
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.กำรช่ำง

ผู้ชนะการประกวดราคา
บริษ ัทสหกลเอนยิเนียร์ จำกัด
บริษ ัทสหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษ ัท เหมืองบ้ำนปู จำกัด

บริษ ัทเชียงใหม่ คอนสตรัคชัน จำกัด
บริษ ัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัทเนำวรัตน์ พฒ
ั นำกำร จำกัด
(มหำชน) และบริษ ัทสระบุรถี ่ำนหิน จำกัด

กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง
(1964) และบริษ ัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิ
เนียริง ( ) และบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

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

กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำกัด (มหำชน) และ บริษ ัทสหกลอิควิปเมนท์
จำกัด

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

กิจกำรร่วมค้ำ บริษ ัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด และ
บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
บริษ ัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจมีควำมได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษัทฯ ในกำรประมูลงำนโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ และเหมืองหงสำในอนำคต เนืองจำกมีควำมพร้อมทังทำงด้ำนบุคลำกรและเครืองจักรใหญ่ โดยเฉพำะบุคลำกร
และเครืองจักรใหญ่ท ีมีอยู่ทีหน้ ำงำนอยู่แล้ว
สำหรับกำรดำเนิน งำนของบริษั ท ฯ ในต่ ำงประเทศ บริษ ัท ฯ เริมมีน โยบำยทีจะขยำยกำรลงทุน ไปยัง
ต่ำงประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงำนอยู่ในประเทศลำว เนื องจำกมีทรัพยำกรทีเอืออำนวยในกำร
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ดำเนินงำนและขยำยกำรลงทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขันในระดับนำนำชำติทีต้องให้ควำมสำคัญเพิมขึนด้วย
อีกทัง คู่แ ข่งขันในระดับนำนำชำตินั น มีศักยภำพในกำรดำเนิ นงำนค่อนข้ำงสูง มีเทคโนโลยีและประสบกำรณ์ ในกำร
ดำเนินงำนค่อนข้ำงมำก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกำหลี ฯลฯ
หน่ วยงานที เกียวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสำหกรรมพืนฐำนและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม มีหน้ ำทีควำมรับผิดชอบหลักในกำรขอ
ใบอนุ ญำตและกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมแร่ และโลหกำร เนื องจำกบริษัทฯ มีแนวทำงทีจะ
สำรวจและพัฒนำแหล่ง แร่ของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสำหกรรมพืนฐำนและเหมืองแร่
เพือขออนุ ญำตในกำรทำกำรสำรวจ และขอใบอนุ ญำตประทำนบัตร ซึงเป็ นใบอนุญ ำตเพือกำรทำเหมืองแร่ใน
พืนทีนันๆ
2. สานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื องจำกตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้ร ับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่ได้มีควำมจำเป็ น ต้องทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อมเพือเสนอ EIA แต่บริษัทฯ ในฐำนะผู้รบั จ้ำงจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนทำเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ิตำมเกณฑ์มำตรฐำนที กฟผ. ได้กำหนดไว้ เพือให้สอดคล้องกับมำตรกำรทีได้จดั ทำให้กบั EIA
การดาเนิ นงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม (Occupational Health, Safety and
Environment Operations)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญอย่ำงสูงสุดต่อด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสิงแวดล้อม บริษัทฯ มีกำรกำหนดกฎระเบียบ วิธีกำรดำเนิ น งำน ขันตอนกำรตอบสนองและกำรรำยงำนเหตุ
ฉุ กเฉินในกำรปฏิบตั ิงำน เพือเป็ นกำรป้ องกันอุบ ัติเหตุท ีอำจจะเกิดขึน หรือเพือรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ รวมถึง
กำรให้บริษัทฯเติบโตอย่ ำงมันคงทังภำยในและภำยนอกประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมน่ ำเชือถือต่อ ผู ้มีส่วนได้เสียทัง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
ทั งนี บริษัท ฯได้ม ีกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ำนอำชีว อนำมัย ควำมปลอดภัย และสิงแวดล้ อม ในกระบวนกำร
ดำเนินงำน (Process Safety) เพือป้ อ งกันอุบัติเหตุ จำกกระบวนกำรดำเนิ นงำน โดยดำเนินกำรตรวจสอบ และจัด
อบรมกำรป้ องกันอันตรำยในด้ำนต่ำงๆ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม
กำรรักษำคุณภำพสิงแวดล้อม จำกกำรทีโรงไฟฟ้ ำแม่ เมำะใช้ถ่ำนลิกไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ ำซึง กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหำทีอำจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทังทำงดิน
ทำงนำ และทำงอำกำศ รวมถึงควำมเป็ นอยู่ของชุมชนโดยรอบ บริษัทฯจึงได้ดำเนินกำรภำยใต้กฎระเบียบและนโยบำย
ของ กฟผ.อย่ ำงเคร่ง ครัดในเรืองกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิงแวดล้อม เพือให้สอดคล้องกับ
แผนกำรทำงำนของ กฟผ.
ซึงทำง กฟผ. ได้กำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและรักษำคุณภำพด้ำ นอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สิงแวดล้อม ซึงบริษัทได้ปฏิบตั ิตำมเป็ นส่วนหนึงของแผนงำนมีดงั นี
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
1. ติดตังเครืองดักจับฝุ่น ทีโรงไฟฟ้ ำ ซึงมีประสิทธิภำพระหว่ ำงร้อยละ 89.5-99.7 เพือกรองฝุ่นจำกกำร เผำ
ไหม้ถ่ำนลิกไนต์ ก่อนทีจะระบำยอำกำศทำงปล่องควัน
2. ติดตังจุดตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ รวม 12 จุด จำก จุด
ตรวจวัดเครืองจะรำยงำนผลเข้ำสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้ ำ และยังรำยงำนเป็ นระบบออนไลน์ ไปยัง โรงพยำบำลแม่เมำะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหำกพบว่ ำมีค่ำ ควำมเข้มของก๊ ำซซั ลเฟอร์ได ออกไซด์เ กินมำตรฐำน กฟผ. จะลดกำร
เดินเครืองลงทันที
3. ฉีดพ่นนำบนถนนเป็ นประจำ เพือลดฝุ่น และพรมนำลงบนวัสดุทีมีกำรฟุ้งกระจำยขณะขนถ่ำย
4. นำจำกกระบวนกำรผลิตในโรงไฟฟ้ ำจะผ่ำ นขบวนกำรบำบัดทำงชีวภำพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักนำ เป็ น
ระยะๆ เพือให้ส ำรแขวนลอยตะกอน รวมทังปลู กพืชดูดซับ สำรละลำยที เจือ ปนมำในน้ ำ เติม อำกำศในนำ และ
ตรวจสอบคุณภำพนำอย่ำงสมำเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่ งกำเนิดเสียงภำยในโรงไฟฟ้ ำ ซึงเกิดจำกกำรเดินเครืองกำเนิดไฟฟ้ ำ และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ ำเพือควบคุมให้อยู่ในระดับทีเป็นมำตรฐำน
6. นอกจำกนี ยังได้ทำกำรติดตังเครืองกำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีโรงไฟฟ้ ำเครืองที 4-13 ซึง สำมำรถ
กำจัดก๊ำซฯ ได้ถึงร้อยละ 95 เพือเป็ นหลักประกันในคุณภำพอำกำศทีดียิงขึน
บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจัดกำรด้ำนชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสิงแวดล้อมทังภำยในสำนัก งำนและใน
ส่วนของกำรปฏิบตั ิงำนเหมือง เพือป้ องกันอันตรำยทีอำจเกิดขึนจำกกำรดำเนินงำน โดยบริษัทฯ ได้มีกำรตรวจวัดและ
จัดเก็บข้อมูลทังพนักงำน ผู ้ร ับเหมำและบุคคลทีเกียวข้องในด้ำนต่ำงๆ เพือใช้ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลควำม
เสียงในกำรดำเนินงำน ด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิงแวดล้อม ดังนี
โครงการแม่เมาะ
การตรวจวัดค่าแสงสว่าง
กำรวัดค่ำแสงสว่ำงทังภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร เพือเป็ นกำรป้ องกันอันตรำยจำกแสงสว่ำง และ
ลดผลกระทบต่ อสุข ภำพของผู้ปฏิบัติงำน รวมถึง กำรจัดกำรแสงสว่ำงให้เหมำะสมกับลักษณะกำรทำงำนทีจะทำให้
ผูป้ ฏิบตั ิงำนเกิดควำมปลอดภัย ลดอันตรำยทีเกิดขึนกับดวงตำ ลดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนอันเนืองมำจำกกำรมองเห็น
ไม่ชดั เจน
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การตรวจวัดระดับเสียง
กำรวัดระดับเสียงในสถำนทีปฏิบัติงำน เพือทีจะลดปั ญหำมลพิษทำงเสียงทีแหล่งกำเนิ ดให้กับผู ้ปฏิบ ัติงำน
โดยกำรตรวจสอบสถำนทีปฏิบัติงำน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดของเสียง เพือควบคุม และป้ องกันระดับเสียงที
เกินมำตรฐำน ทีเป็ น อัน ตรำยต่ อ ผู ้ปฏิบ ัติง ำน รวมถึง ควำมปลอดภัย ของผู้ป ฏิบ ัติงำนและชุมชนโดยรอบสถำนที
ปฏิบตั ิงำน

การตรวจวัดความร้อน
กำรวัดควำมร้อน เป็ นกำรวัดควำมร้อนตำมกฎเกณฑ์ทีกฎหมำยกำหนด โดยสถำนทีวัดจะเป็ นบริเวณสถำนที
ปฏิบ ัติง ำน อำคำรสำนักงำน คลังเก็บสิน ค้ ำ และสถำนทีอื นๆ เพื อตรวจสอบควำมร้ อนทีเกิด ขึนในระหว่ำงกำร
ปฏิบตั ิงำน และทำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงำน สถำนทีปฏิบตั ิงำน ชุมชน และ สิงแวดล้อมโดยรอบ
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การตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง
กำรวัดค่ำฝุ่นละออง ในสถำนทีปฏิบตั ิงำน ทังภำยในและภำยนอก เป็ นกำรตรวจสอบวัดค่ำตำมมำตรฐำน
เพือควำมปลอดภัยของผู ้ปฏิบตั ิงำนในสถำนทีนันๆ กรณีค่ำละอองฝุ่นเกินมำตรฐำนจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำร
ของผู้ปฏิบตั ิงำน บริษัทฯ จะดำเนินกำรแก้ไข และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ทีปลอดภัย เพือกำรดำเนินงำนทีมี
ประสิทธิภำพ

การตรวจสอบวัดสารเสพติ ด
กำรตรวจสำรเสพติดจำกผู ้ปฏิบตั ิงำน ผู้รบั เหมำ และผู้ทีเกียวข้อง โดยเป็ นกำรสุ่มตรวจสำรเสพติดจำก
พนักงำนทังหมด เพือเป็ นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และเป็ นกำรร่วมต่อต้ำนยำเสพติดในองค์กร รวมถึง
กำรควบคุม และป้ องกำรกำรกระทำควำมผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมำยทีเกียวข้อง
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การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
กำรตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ เป็ นกำรตรวจวัดขณะทีผู้ปฏิบตั ิงำนกำลังปฏิบตั ิงำน เพือเป็ นกำรป้ องกันผู ้ที
กระทำควำมผิด และสำมำรถควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบตั ิงำนได้ รวมถึงกำรลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรดำเนินงำน ทำ
ให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
โครงการหงสา
ขันตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉิ น
กำรตอบสนองและกำรรำยงำนเหตุฉุกเฉิน เป็ นขันตอนของกำรปฏิบตั ิงำนเมือมีเหตุกำรณ์อุบตั ิเหตุ เกิดขึน
เพือเป็ นควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบตั ิงำนได้ รวมถึงกำรลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรดำเนินงำน ทำให้กำรดำเนินงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2 - 24

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
กฎระเบียบในการขับขียานพาหนะ และเครืองจักรกลในบริ เวณเหมือง

นอกจำกกำรตรวจวัดข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯได้มีกำรฝึกซ้อมกำรดับเพลิง และกำรป้ องกันกำรเกิดเพลิงไหม้
รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบืองต้น เพือควำมปลอดภัยของพนักงำนและผู้ทีเกียวข้อง ซึงเป็ นกำรสร้ำงควำมเชือมันให้แก่
ชุมชนรอบข้ำง ของบริษัทฯ

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

รางวัลในการดาเนิ นงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รบั ใบประกำศนียบัตรแสดงควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สิงแวดล้อม จำกกรมสวัสดิกำรและคุ ้มครองแรงงำน ในปี 2562

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3.

ปัจจัยความเสียง

จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจัยความเสียงทีอาจเกิดขึน หรือ
ผลกระทบทีอาจจะมีต่อผลดาเนินงานในอนาคตมีดงั นี
3.1.

ความเสียงในการประกอบธุรกิ จ

3.1.1. ความเสียงจากการดาเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่ านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่ เมาะโครงการ 7
ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึงเป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หาก
กิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่ างลูกหนีร่วม ดังนั น หากบริษัทฯ มีความขัดแย้งใดๆ ใน
ระหว่างการดาเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่ส ามารถปฏิบัติงานในส่วนของตนได้ตามปริมาณและ
ระยะเวลาทีกาหนดไว้ อาจทาให้กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ไม่ สามารถส่ งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามทีกาหนด
จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึงบริษัทฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิด
สัญ ญาดังกล่าว ซึงหากมีกรณีท ีกิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่า บริษัทฯ มีหน้าทีจะต้องรับผิดร่ว มกับ ITD
อย่างลูกหนีร่วม แต่ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดขึนกับบริษัทฯ ได้ หากความเสียหายนั น
เกิดขึนจากการกระทา หรือการละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/
หรือตัวแทนของ ITD ตามทีระบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษัทฯ และ ITD ในการ
ดาเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรืองสาคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท ี หากบริษัทฯ และ ITD
ไม่สามารถหาข้อสรุปเรืองบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึ งเป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมือ
ทางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ไ ด้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้า ทังสองฝ่ ายจะต้องเสนอเรืองดังกล่า วให้คนกลางซึงเป็ น
บุคคลทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายกาหนดเป็นผู้ชีขาดในเรืองนันๆ เพือให้กิจการร่วมค้าสามารถดาเนินการได้ต่อไป
อย่างไรก็ดใี นการดาเนินงานในอดีต บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดาเนินงานกิจการร่วมค้า
ไอทีดี-เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด และคาดว่าการดาเนิ นการให้บริการขุดและขนดินและถ่า นหินแก่ กฟผ. ดังกล่าวจะ
เสร็จสินในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563
3.1.2. ความเสียงจากการพึงพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้บ ริการและผู ้ดาเนินงานด้านการทาเหมืองแร่ ซึงเป็ นธุร กิจทีมีกลุ่มลูกค้าในประเทศ
จานวนจากัด โดยในปี 2557 บริษัทฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว ใน
โครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดาเนินการโดยบริษัทฯ เองในโครงการที 8 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจากโครงการที
ให้บริการแก่ กฟผ. ทังโครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2562 จานวน 3,550 ล้านบาท และในปี 2561 จานวน 2,521
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 75.70 และ 70.67 ของรายได้รวม ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่ งสัมปทานอืนโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทาเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ารายอืนทังภายในและภายนอกประเทศ ซึงในปี 2557 บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน ณ เหมือง
หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริมดาเนินงานตังแต่วนั ที 22 มิถุนายน 2558 ให้กับ
บริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด โดยโครงการดังกล่า วมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจาก
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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โครงการนีในปี 2562 และ 2561 จานวน 1,106 ล้านบาท และ 1,027 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.60 และ 28.78
ของรายได้รวม ตามลาดับ นอกจากนีในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานเพิมเติม ณ เหมืองหงสา มูลค่าสัญญา
รวม 2,205 ล้า นบาท และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ล งนามในบัน ทึกข้อ ตกลงกับบริษัทแห่ ง หนึงในสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาเพือร่วมดาเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊กและโรงไฟฟ้ า
บริษัทฯ มีความตังใจทีจะสร้างความมันคงและยังยืนให้กับผู้ถือหุ ้นต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ
การลงทุนในการผลิตแร่ดิบประเภทอืน ๆ เช่น ดีบุก ทองคา รวมถึงกิจการผลิต ไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็ น
ต้น ซึงแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความเสียงของการพึงพิงรายได้จาก กฟผ. เพียง
ส่วนเดียว
3.1.3. ความเสียงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตทีสาคัญ
สัญ ญารับจ้างทังหมดของบริษัทฯ จะเป็ นในลักษณะทีมีการกาหนดราคาต่อ หน่วยทีแน่ นอน หากต้นทุ นการ
ผลิตสูงกว่าทีประมาณการไว้ บริษัทฯ ต้องรับความเสียงจากกาไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึงอาจเป็ นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ ไว้ เช่น ชันหินหนากว่าทีประเมินไว้ ทาให้ต้องใช้วัตถุระเบิดมากขึน หรือ
(2) ราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขืน เช่น นามัน ซึงเครืองจักรบางส่วนใช้นามันในการดาเนิน งาน ค่าอะไหล่เครืองจักร และ
ค่าจ้างผู ้รบั เหมา เป็ นต้น
ทังนีสัญญาบางฉบับมีข้อกาหนดเกียวกับสูตรทีใช้ในการปรับราคา เพือรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน
การผลิต แต่ สูตรดังกล่า วอาจไม่ครอบคลุ มราคาทีเพิมสูงขึนทังหมด ทาให้บ ริษัทฯ ยังต้องรับภาระจากค่า ใช้จ่ายที
เพิมขึนบางส่วน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาสูตรทีใช้ในการปรับราคาสาหรับโครงการใหม่เพือให้ครอบคลุมราคาทีคาดจะ
สูงขึนในอนาคตมากทีสุด นอกจากนี บริษัทฯ ได้จ ัดทาแผนงบประมาณเพือใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผน
ดังกล่ าวเป็ นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายควบคุมงบประมาณและฝ่ ายปฏิบ ัติหน้ างานซึงจะถู กอนุ มัติโดยฝ่ ายบริหาร
ต้นทุน การผลิตจะถูกนามาพิจารณาและสอบทานอย่างสมาเสมอ
3.1.4. ความเสียงจากปริ มาณการดาเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตากว่าเป้ าหมายการทางานทีวางไว้
ก่อนเริมดาเนินงานทุ กโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการดาเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้ าหมายปริมาณ
ดินหรือถ่านหินทีจะสามารถขุดหรือ ขนได้เพือใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดาเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนืองจากสภาพเครืองจักรทีมีอายุการใช้งานมาก เครืองจักรเสือมมากกว่าทีคาดการณ์ไว้ การควบคุม
การผลิต ณ หน้ างาน การบริหารเครืองจักรไม่เป็ นไปตามแผน หรือปั จจัยภายนอกอืนๆ ทีไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมือขุดจริง ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ รวมถึงการทางานทีล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้ร ับเหมาราย
อืนๆ ทีอยู่ในพืนทีการทางานเดียวกับบริษัท หรือมีกระบวนการทางานซึงส่งผลกระทบต่อเนืองมาถึงการผลิตของบริษัท
ฯ
ทังนี หากบริษัทฯ ไม่ส ามารถดาเนินงานให้เสร็จตามกาหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ซึงปกติอยู่ทีอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานทีคงค้างอยู่ นับจากวันทีสินสุดสัญญาจนถึงวันทีบริษัทฯ
ทางานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึงทีผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและได้กาหนดให้มีมาตรการใน
การลดความคลาดเคลือนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริง
ของเครืองจักรให้สอดคล้องกับหน้ างานจริง ออกแบบระบบการทางานทียืดหยุ่ นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ วาง
แผนการดาเนินงานทีหน้ างานอย่างรอบคอบและปรับชัวโมงการทางานของเครืองจักรหลักของโครงการ 7 ใหม่เพือให้
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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สอดคล้องกับสภาพของเครืองจักรในปั จจุบ ัน นอกจากนีบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทีม
วิศวกรและผู้ปฏิบตั ิงานทีมีความชานาญ รวมถึงในไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจัดโครงสร้างการบริหารหน้างานใหม่
ซึงสามารถทาให้เห็นถึงปั ญหาการดาเนินงานทีเกิดขึนและสามารถแก้ไขได้ท ันท่วงทีอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดให้ ม ี
การประชุมเพือติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสมาเสมอ และประเมินสถานการณ์ท ีอาจมีผลกระทบต่ อการทางานของ
บริษัทฯ เพือหารือกับผู้ว่าจ้าง
อย่างไรก็ดบี ริษัทฯ ไม่เคยทางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยสาคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดาเนินงานทีล่าช้า
3.1.5. ความเสียงจากการจัดหาเครืองจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่า นหินจาเป็ นต้องอาศัยเครืองจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึงความพร้อม
และความสมบูรณ์ข องเครืองจักรและแรงงานเป็ น ส่วนสาคัญในการให้บ ริการทีมีคุณภาพและต่อเนือง หากเครืองจักร
หรือแรงงานไม่ เพียงพอต่ อการให้บ ริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรทีมีความเชียวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีสาคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีกาหนดตามสัญญา หรือทางาน
โดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อ มบารุงเครืองจักรซึงเป็ นแผนการ
ซ่อ มบารุ งเชิงป้ องกันและเชิง บารุ ง รักษา รวมถึ ง ได้ มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีมีความรู ้ความเชียวชาญให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนิน งานได้ท ัน ตลอดจนการปรับเปลียนแผนการดังกล่ าวอย่างสมาเสมอให้เ หมาะสมกับ
เหตุก ารณ์เฉพาะหน้ าและการดาเนินงานจริงเพือให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้
เป็ นไปตามทีสัญญาจัดจ้างกาหนด
3.1.6. ความเสียงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอืน
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้ าของโลกทีมีแนวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนา หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยปี 2561 ถึงปี 2580 (“PDP 2018”) โดยมุ่งเน้ นทีจะเพิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกมากขึน จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 30 ของสัดส่วนการใช้เชือเพลิงทังหมด ในปี 2580
อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ฉบับปี 2561 ถึงปี 2580 ได้ระบุแผนในการเพิม
สัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิมจากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการ
ใช้เชือเพลิงทังหมดในปี 2580 โดยสัดส่วนการใช้เชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. สะสมตังแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคมปี 2562 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะซึงมีกาลังการผลิตปั จจุ บันอยู่ทีประมาณ 2,275 เมกะวัตต์ มี
การผลิตไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้ าทังหมดในประเทศไทย โดยคาดว่ากาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จะได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่ วยต่อปี
สาหรับกรณีท ีบริษัทฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพือพัฒนาเหมือง
ถ่านหินสาหรับการส่งออกนัน บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและความต้องการใช้ถ่านหินในการเป็ นเชือเพลิงเพืออุตสาหกรรม
ในกลุ่มเป้ าหมายอยู่อย่างต่อเนือง เช่น อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ หรือโรงงานู้ผลิตใบยาสูบในเขตภาคเหนือ
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สัดส่วนการใช้เชือเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2562
ประเภทเชือเพลิ ง
ก๊ำซธรรมชำติ
ถ่ำนหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงำนหมุนเวียน (พลังนำ,อืนๆ)
นำมันเตำ
นำมันดีเซล
อืนๆ (สปป.ลำว,มำเลเซีย,ลำตะคองชลภำวัฒนำ)
รวม

สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
จานวน (ล้านกิ โลวัตต์ชวโมง)
ั
ร้อยละ
121,029.65
61.20
44,829.18
22.67
29,134.53
14.73
933.02
0.47
142.89
0.07
1,689.13
0.86
197,758.40
100.00

ทีมา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือสารองค์การ กฟผ.

นอกจากนี ณ ปั จจุ บัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนทีตาเมือเปรียบเทียบกับประเทศ
เพือนบ้าน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทีมีอัตราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2559 ร้อยละ 46 ร้อยละ 41
และร้อยละ 37 ตามลาดับ
3.1.7. ความเสียงเรืองผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
ตามนโยบายและแผนการดาเนิน งานเกียวกับธุ รกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้ร ับจ้างต้อ งปฏิบัติตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงือนไขหรือข้อกาหนดทีส่วนราชการกาหนดหรือกาหนดเพิมเติม เช่น
เงือนไขหนังสือแนบท้ายอนุ ญาต เงือนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้ องกันตามแผนผังโครงการทาเหมือง
แร่ เป็ นต้น ” ดังนัน ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่ านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัด
จ้างทีบริษัทฯ เข้าทาโดยตรงกับ กฟผ. สาหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานสิงแวดล้อมที กฟผ. กาหนดด้วย เช่น การฉีดพรมนาทีหน้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตังระบบฉี ด
พรมนาหน้าระบบเครืองโม่ เครืองตักและสายพาน เพือรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกาหนดในการเจาะรูระเบิดเพือไม่ให้
เกิดการสันสะเทือ นทีเกินค่า มาตรฐาน และการจัดทากองดิน ให้อยู่ใ นสภาพทีลดการพัง ทลายของดิน และลดการ
ปนเปื อนสู่แหล่งนา เป็ นต้น
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานที กฟผ. กาหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสมา
เสมอ โดยการดาเนินงานของบริษัทฯ จะเกียวข้องกับการเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนดินและถ่ านหินเท่านั น ซึงไม่ได้เกียวข้อง
กับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้ า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกาจัดซากเชือเพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี พืนทีดาเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิ ดพืนทีเปิ ดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนัน บริษัทฯ จึง
มีความเสียงน้ อยมากทังในเรืองผลกระทบต่ อสิงแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพือชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่า งสมาเสมอ
เพือสือสาร ทาความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ชุมชน
3.1.8 ความเสียงในการจัดหาบุคลากรทีมีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่า นหินจาเป็ นต้องอาศัยเครืองจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึงความพร้อม
และความสมบูรณ์ข องเครืองจักรและแรงงานเป็ น ส่วนสาคัญในการให้บ ริการทีมีคุณภาพและต่อเนือง หากเครืองจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่ อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรทีมีความเชียวชาญและ
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ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีสาคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานตามทีสัญญาจ้างกาหนดล่าช้าและอาจต้อ ง
เสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีมีความรู้ความ
เชียวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิน งานได้ท ัน ตลอดจนการปรับเปลียนแผนการดังกล่า วอย่ างสมาเสมอให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพือให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีสัญญาจัดจ้างกาหนด
นอกจากนี ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทีปรึกษาทีมีความเชียวชาญด้าน
การพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนสาหรับการจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee
แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับทีสาคัญ รวมถึงแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพือให้บุคลากรเห็นการ
เติบโตในสายอาชีพระหว่างทางาน สามารถกาหนดเป้ าหมายได้ชดั เจน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่ อเนื อง
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
กลุ่มงานทีสาคัญของบริษัทฯ เพือเตรียมความพร้อมทีจะปฏิบัติงานในตาแหน่งงานทีสูงขึน หรือรองรับตาแหน่งงาน
ทดแทนต่อไป
3.2.

ความเสียงด้านการเงิ น

3.2.1. ความเสียงด้านสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต้องใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทาให้บ ริษัทฯ มีสภาพ
คล่องค่อนข้างตาตลอดมา ถึง แม้ว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่ องสูง ขึนกว่า ปี 2561 และ 2560 เล็กน้ อย
ตามลาดับ แต่ยงั คงมีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจานวนมากเพือบริหารจัดการสาหรับโครงการแม่เมาะ
8 ซึงค่อย ๆ ทยอยเพิมกาลังการผลิตภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ในปี 2561และการซ่อมเครืองจักรหลักของ
โครงการแม่เมาะ 7 จึงทาให้ในปี 2562 จึงทาให้อัตราส่วนของสภาพคล่ องยังตาอยู่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินโครงการแม่ เมาะ 8 ได้เต็ม ประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครืองจักรขนาดใหญ่ท ีติดตังเสร็จและพร้อม
ดาเนินงาน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีดีข ึน รวมถึงภาระต้นทุ นของโครงการแม่เมาะ 7 ทีลดลงเนื องจากโครงการ
จะเสร็จสินในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2560
0.52

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.31

งบการเงิ นรวม
2561
0.55

2562
0.58

0.32

0.35

อย่างไรก็ดใี นปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการเพือรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่ อง อาทิ (1) การเจรจา
กับเจ้าหนีการค้า ในกรณีท ีบริษัทฯ ซือสินค้าหรือจัดจ้างทางานใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงือนไขการชาระเงินทีเหมาะสม และ
(2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชาระเงินสาหรับการจัดหาเครืองจักรทีมีมูลค่าเงินลงทุ นสูง (3) การติดตาม
แผนการลงทุ นและแผนจ่ายเงิน อย่างใกล้ ชิด (4) การระดมเงิน ทุน ในรูปแบบต่ าง ๆ เพิมเติม เช่น หุ้นกู้ เป็ นต้น
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นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ม ีมาตรการบริหารจัดการต้นทุ นและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดาเนินงานดังทีกล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น
3.2.2. ความเสียงจากการผิ ดเงือนไขสัญญาเงิ นกู้
ตามทีในสัญญาเงินกู้ทีบริษัทฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาหรับโครงการทีบริษัทฯ ดาเนินงาน มีการระบุ
เงือนไขสัญญาว่าด้วยการดารงอัตราส่ วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน อัตราส่ วน
ความสามารถในการชาระหนี เป็ น ต้น บริษัทฯ จึงมีความเสียงที อาจผิดเงือนไขในการดารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษัท ฯ มีส ัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียเกินกว่า ทุนหรือกาไรน้อยเกิน กว่าภาระหนี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง
อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มีการชาระคืนเงินกู้
จากธนาคารครบทังจานวนแล้ว ในขณะที โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กาหนดให้บริษัทฯ ดารง
อัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ตากว่า 1.2:1 ดารงอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบีย
ต่อ กาไรก่อ นค่าใช้จ่ายดอกเบีย ภาษี ค่า เสือมราคาและตัดจาหน่ า ย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่ เ กิน 4:1 และดารง
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ซึงแม้ว่า ณ สินปี 2562 บริษัทฯ จะไม่สามารถดารง
อัตราส่วนตามธนาคารพาณิชย์กาหนดได้ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการรองรับโดยการเจรจากับธนาคารเพือขอผ่อนผันการ
ดารงอัตราส่วนดังกล่า วได้ตามความจาเป็ นทีทาให้ผิดเงือนไข และจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้เหมาะสม
รวมถึงการเจรจาเพือลดต้นทุน ทางการเงินจากการกู้ยืมเงินเพือดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รับการปรับ
ลดอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมระยะยาวจากอัตรา MLR-1% เป็ น MLR-1.5% ตังแต่เดือนธันวาคม 2560
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง

งบการเงิ นรวม

หน่ วย

2560

2561

2562

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

เท่า

2.97

4.53

4.13

อัตราส่วนหนีสิน ทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)

เท่า

2.00

3.68

3.59

อัตราส่วนหนีสิน ทีมีภาระดอกเบียต่อ (IBD to EBITDA)

เท่า

4.35

8.82

4.94

อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี (DSCR)

เท่า

2.14

0.68

0.74

3.3.

ความเสียงอืนๆ

3.3.1

ความเสียงในการแพร่กระจายของโรคระบาด
ตามทีหลายประเทศทัวโลกประสบปั ญหาโรคระบาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ซึงทาให้บริษัทฯ หลายแห่งทัว
โลกได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ดงั กล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นการปิ ดกิจการเนืองจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา การ
หยุ ดชะงักการทางานของแรงงาน ซึงบริษัท ฯ ได้ พิ จารณาและได้ต ระหนั กถึงเหตุ การณ์ด ังกล่ าว โดยได้ กาหนด
มาตรฐานการป้ องกันดังนี (1) บริษัทฯ ได้ออกประกาศคาสังการดูแลตนเองและการกักตัวเพือรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมในกรณีท ีพนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสียง (2) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนด้า นสุข ลักษณะตามทีกรม
สาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด (3) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพือให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การแจ้งข้อมู ลจริงกับทางบริษัทฯ ในกรณีท ีคิด ว่าตนเองอยู่ใ นกลุ่มเสียง (4) จัดทีมแพทย์เพือวัดไข้แ ละซักประวัติ
พนักงานกรณีท ีพนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจากภูมิลาเนาเข้ามาทางานในโครงการหงสา นอกจากนี บริษัท
ฯ ได้ติดตามสถานการณ์อ ย่างใกล้ช ิด และได้วางแผนสาหรับสถานการณ์ ข ันรุ นแรงไว้โดยการวางแผนอัตรากาลังคน
เพือให้ การทดแทนพนักงานสามารถทาได้อ ย่า งทันท่วงที รวมถึ ง แนวทางการแก้ ไ ขกรณีทีมีการแพร่ร ะบาดของ
พนักงานในเหมือง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
4 สิ นทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ทีใช้เป็ นหลักประกันในกำรประกอบธุรกิจ หลังหักค่ำเสือม
รำคำสะสมทีปรำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ รวมทังหมดเท่ำกับ 8,817.4 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
ประเภททรัพย์สิน
1

สถานที ตัง

วัตถุประสงค์

ลักษณะ

มูลค่าตามบัญชี

การถือครอง

กรรมสิ ทธิ

(สุทธิ )

ทีตังสำนักงำน

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

33.4 ล้ำนบำท ใช้เป็นหลักประกันใน
วงเงินกู้ยืมและวงเงิน
สินเชืออืนกับธนำคำร
ไทยพำณิชย์
(มูลค่ำ
วงเงิน รวม 2,875 ล้ำน
บำท)

ภาระผูกพัน*

ทีดิน
โฉนดเลขที 60240

2 ไร่ 0
งำน 35
ตำรำงวำ

ทีตัง / ซอยอมรพันธ์ ถนน
วิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร

โฉนดเลขที 135854

0 ไร่ 1
งำน 78
ตำรำงวำ

ทีตัง 191/18 หมู่ที 8 ตำบลพิชยั
อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง

0.2 ล้ำนบำท

โฉนดเลขที 135843

1 ไร่ 3
งำน
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

1.5 ล้ำนบำท

โฉนดเลขที 135915

0 ไร่ 2
งำน
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

โฉนดเลขที 32359

3 ไร่ 0
งำน 41
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

โฉนดเลขที 135845

1 ไร่ 0
งำน 3
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.6 ล้ำนบำท

โฉนดเลขที 135846

0 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.5 ล้ำนบำท

โฉนดเลขที 135877

1 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

4.1 ล้ำนบำท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

พืนทีรอพัฒนำ
เพือจัดสรรเป็ น
สวัสดิกำร
พนักงำนใน
อนำคต

0.4 ล้ำนบำท
บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

1.9 ล้ำนบำท

ไม่ม ี
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ประเภททรัพย์สิน

สถานที ตัง

วัตถุประสงค์

ลักษณะ

มูลค่าตามบัญชี

การถือครอง

กรรมสิ ทธิ

(สุทธิ )

รวมทีดิ น
2

3

ภาระผูกพัน*

42.6 ล้านบาท

อำคำร
-อำคำรสำนักงำนสูง 7 ชัน

47/10 ซอยอมรพันธ์ ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

ทีตังโครงกำร

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

132.1 ล้ำนบำท

ใช้เป็นหลักประกันใน
วงเงินกู ้ยืมและวงเงิน
สินเชืออืนกับธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (มูลค่ำ
วงเงิน รวม 2,875 ล้ำน
บำท)

-คลังเก็บพัสดุน ำมัน,เรือแถว
พนักงำน,บ้ำนพักวิศวกร,บ้ำนพัก
รับรอง,โรงเก็บนำมันหล่อลืน,ตู้คอน
เทนเนอร์,สำนักงำนเคลือนที

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

ทีตังโครงกำร

เป็ นเจ้ำของ

ไม่ม ี

-บ้ำนพักพนักงำน,อำคำรสำนักงำน
สนำม,อำคำร(Main Work Shop),
ลำนเก็บนำมัน,บ้ำนพักวิศวกร,
อำคำรเก็บสินค้ำ,โรงซ่อมบำรุง,

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

ทีตังโครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

ไม่ม ี

-ตู้คอนเทนเนอร์(สำนักงำนเคลือนที)
,บ้ำนพักพนักงำนท้องถิน,บ้ำนพัก
พนักงำนคนไทย,บ้ำนพักวิศวกร,
สำนักงำนโครงกำร

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

ทีตังโครงกำร

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

ไม่ม ี

-เครืองจักรหลัก,เครืองจักรช่วย,และ
เครืองมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

-เครืองจักรหลัก,เครืองจักรช่วย,และ
เครืองมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

-เครืองจักรหลัก,เครืองจักรช่วย,และ
เครืองมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

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

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

เครืองจักรและอุปกรณ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

8,164.3 ล้ำนบำท

บำงส่วนใช้เป็น
หลักประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชืออืนของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
และธนำคำรกรุงไทย
(มูลค่ำวงเงินรวม 9,852
ล้ำนบำท) สำหรับ
โครงกำรแม่เมำะ

บำงส่วนใช้เป็น
หลักประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชืออืนของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ประเภททรัพย์สิน

สถานที ตัง

วัตถุประสงค์

ลักษณะ

มูลค่าตามบัญชี

การถือครอง

กรรมสิ ทธิ

(สุทธิ )

ภาระผูกพัน*
(มูลค่ำวงเงินรวม 2,875
ล้ำนบำท) สำหรับ
โครงกำรหงสำ

4

แค้มป์

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

21.3 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

5

เครืองตกแต่ง

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

5.9 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

6

อุปกรณ์สำนักงำน

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

5.1 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

7

ยำนพำหนะ

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ/เช่ำซือ

12.4 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

8

สินทรัพย์ระหว่ำงทำ

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

331.8 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

9

อะไหล่ทีใช้ดำเนินงำน

บริษัทฯ เป็ น
เจ้ำของ

101.9 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

รวมสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

8,817.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอำยุกำรใช้งำนเฉลียดังต่อไปนี
สิ นทรัพย์

อายุการใช้งาน

อำคำร

10 – 20 ปี และตำมอำยุโครงกำร

แค้มป์

5 ปี

เครืองจักรและอุปกรณ์

5 – 10 ปี และตำมอำยุโครงกำร

เครืองตกแต่ง

5 ปี

อุปกรณ์สำนักงำน

5 ปี

ยำนพำหนะ

4 – 5 ปี

โดยสินทรัพย์ทีเป็ นเครืองจักรและอุปกรณ์ท ีบริษัทฯ ใช้ในกำรดำเนินกำรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะจะประกอบด้วย
สินทรัพย์ทีบริษัทฯ จัดซือใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ทีนำมำซ่อมแซมฟื นฟู สภำพเครืองจักรเพือกลับมำใช้ใหม่ ทำให้
สำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในโครงกำรและเพิมอำยุกำรใช้งำนให้ใกล้เคียงกับเครืองจักรใหม่ (Recondition)

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

4.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีสาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ปั จจุบนั บริษัท มีสนิ ทรัพย์ทีไม่มตี ัวตนทีสำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงแสดงรำคำ
ทุนสุทธิจำกตัดจำหน่ ำยสะสม โดยค่ำตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้งำน
สถานทีตัง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ทีตัง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวง
ลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

เพือใช้บนั ทึก
และบริหำร
ข้อมูลกำร
จัดทำบัญชี

เป็ นเจ้ำของ

0.5 ล้ำนบำท

ประเภททรัพย์สิน
1

4.3

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาระผูกพัน*
ไม่มี

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสียงทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภ ัย ซึง
ครอบคลุ ม ถึง ควำมสูญเสีย หรือควำมเสีย หำยต่ อ สังหำริม ทรัพย์แ ละอสังหำริม ทรัพย์อ ันเกิดจำกอัค คีภัย และอุ บ ัติเ หตุ ต่ ำ งๆ
(Property Damage) โดยรวมควำมเสียหำยต่ อเครืองจักร (Machinery Breakdown) รวมทังแผ่นดินไหวและนำท่วม
กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินเอำประกันตำมตำรำงกรมธรรม์ดงั กล่ำว ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 ทังหมด 10,428.3 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
บริ ษทั
บริษัทฯ

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน

วงเงิ นประกัน

อำคำรสำนักงำนในโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน

บริษัทฯ

อำคำรสำนักงำนใหญ่

ธนำคำรไทยพำณิชย์

เครืองจักรกลหลัก เครืองจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืนๆ

บริษัทฯ

9,445.2 ล้ำนบำท

ธนำคำรกรุงไทย

911.65 ล้ำนบำท

ITD-SQ JV เครืองจักรกลหลัก เครืองจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืนๆ

4.4

ผู้รบั ผลประโยชน์

1.4 ล้ำนบำท
70.0 ล้ำนบำท

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิ จการร่วมค้าในอนาคต

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจทีมีควำมเกียวเนือง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน กำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท เพือเสริมสร้ำงควำมมันคง
และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกนี ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึงมีคุณสมบัติ
และประสบกำรณ์ ท ีเหมำะสมกับธุ รกิจทีบริษัทเข้ำลงทุน เข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ว มของบริษัทดังกล่ ำว โดย
ตัวแทนดังกล่ำ วอำจเป็ น ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที
ปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนัน ทังนี เพือให้บริษัทสำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และ
กำรดำเนิน งำนของบริษัทย่อ ยได้เสมือนเป็ น หน่ วยงำนหนึ งของบริษัท และ/หรือ สำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนิน กิจกำรของ
บริษัทร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซ ึงกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยทีเกียวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อ ย และ/หรือบริษัทร่ วมนั น ๆ นอกจำกนี กำรส่งตัวแทนเพือเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อ ยและบริษัทร่วมดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว
ทังนี บริษัทจะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มี
กำรจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษั ทฯ และบริษัท ย่อ ยมิได้ม ีข ้อพิพำททำงกฎหมำยทียังไม่ส ินสุ ด ซึงอำจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทีมีจำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพำท
ทีมีผลกระทบต่ อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยสำคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6 ข้อมูลสาคัญอืนๆ
สัญญาทีเกียวข้องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ มีสัญญำทีสำคัญทีเกียวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ โดยจัดแบ่งออกตำมโครงกำรต่ำงๆ ที
บริษัทฯ ได้ดำเนินงำนอยู่ในปั จจุบนั จำนวน 4 โครงกำร ดังนี
6.1 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 7)
ภำยใต้โครงกำรรับเหมำขุดดินและถ่ำน (โครงกำร 7) บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำทีเกียวข้องจำนวน 4 ฉบับ อันมี
ควำมสำคัญสรุปได้ดงั นี
6.1.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่าน กับ กฟผ. สาหรับโครงการ
กิจกำรร่ วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว ซึงเป็ นกิจกำรร่วมค้ำระหว่ำ งบริษัทฯ และ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเ วล๊อ ปเมนต์
จำกัด (มหำชน) (“ITD”) ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนทีเหมืองแม่ เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมือวันที 22 ตุล ำคม 2551 โดยกิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี-เอสคิวตกลง
รับจ้ำงเหมำจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรคัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์ทีบริเวณเหมืองแม่เ มำะ
อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยในสัญญำจะกำหนดอัตรำค่ำ จ้ำง (บำทต่อ ลบ.ม. แน่น
หรือบำทต่อตัน) ทีกิจกำรร่วมค้ำจะได้รบั ในแต่ละปี ไว้แล้ว
ภำยใต้ข ้อตกลงตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุ ด -ขนดินและถ่ ำนสำหรับโครงกำร 7 นี กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมี
หน้ำทีจะต้องดำเนินงำนให้แก่ กฟผ. ทังหมดจำนวน 3 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที 1
ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 365 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที 2
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 50 ล้ำนเมตริกตัน และ
รำยกำรที 3
ขนดินออกจำกบ่อเหมืองโดยใช้ระบบเครืองโม่ (Crusher) ระบบสำยพำน (Belt Conveyor)
และ เครืองโปรยดิน (Spreader) ปริมำณประมำณ 40 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
โดยกิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมีหน้ำทีต้องดำเนิ นงำนให้มีผลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำที
กำหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ภำยในวันที 30 เมษำยน 2563 ทังนี กฟผ. ตกลงจะ
จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวรวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 21,891 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง 3
รำยกำรดังกล่ำว
ซึงต่ อมำ ได้มีกำรแก้ไขสัญญำ อันเนืองมำจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขันตำจำกอัตรำวันละ 230 บำท เป็ นวันละ
300 บำท โดยกำรแก้ไขสัญญำนีเป็ นผลให้วงเงินสัญญำปรับเพิมขึนเป็ น 21,906 ล้ำนบำท
นอกจำกนี สัญญำได้ร ะบุถึง ผลของกำรผิด สัญญำหำกกิจกำรร่ วมค้ำ ไม่ ส ำมำรถทำงำนให้แ ล้ วเสร็จ ภำยใน
ระยะเวลำทีกำหนด หรือทำงำนไม่ถูกต้อง กฟผ. จะปรับกิจกำรร่วมค้ำในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำงำนทียังคงค้ำงอยู่
นับตังแต่วนั ครบกำหนดสัญญำ จนถึงวันทีกิจกำรร่วมค้ำดำเนินงำนทังหมดแล้วเสร็จ หรือแก้ไขเสร็จโดยสมบูรณ์
6.1.2 สัญญากิ จการร่วมค้าไอที ดี-เอสคิ ว กับ ITD สาหรับโครงการ 7
บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำกิจกำรร่วมค้ำ กับ ITD ฉบับลงวันที 25 มกรำคม 2551 (รวมทังทีได้มีกำรแก้ไขเพิมเติม)
(“สัญญากิ จการร่วมค้าสาหรับโครงการ 7”) ซึงวัตถุ ประสงค์ในกำรก่ อตังกิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิวตำมสัญญำ
กิจกำรร่วมค้ำสำหรับโครงกำร 7 นีก็เพือร่วมกันปฏิบตั ิและดำเนินงำนตำมทีกำหนดไว้ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดิน
และถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนในกำรเป็ นหุ ้นส่วนอยู่ร้อยละ 50 ของกำรลงทุนทังหมด
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6-1

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ภำยใต้ส ัญญำกิจกำรร่วมค้ำสำหรับโครงกำร 7 บริษัทฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้ำ ทีขอบเขตงำนและส่วนแบ่ง
ค่ำ จ้ำงในกำรดำเนิ นงำนทีรับผิดชอบภำยใต้ส ัญญำจ้ำงเหมำขุ ด -ขนดิน และถ่ ำนสำหรับโครงกำร 7 ฝ่ ำยละครึง โดย
คู่สญ
ั ญำตกลงให้กิจกำรร่ วมค้ำไอทีดี-เอสคิวว่ำจ้ำงบริษัทฯ และ ITD เป็ นผู ้รบั เหมำช่ว งในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
บริษัทฯ และ ITD ตกลงว่ำทังสองฝ่ ำยจะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดต่อ กฟผ. ในควำมเสียหำยใดๆ ทีเกิดขึน
ภำยใต้ส ญ
ั ญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7
สัญญำฉบับนีอำจสินสุดลงเมือสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 สินสุดลงไม่ว่ำทังในกรณีที
กิจกำรร่วมค้ำได้ทำงำนตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ ำนสำหรับโครงกำร 7 เสร็จสมบูรณ์แ ล้วหรือ มีกำรยกเลิก
สัญ ญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ ำนสำหรับโครงกำร 7 ดังกล่ำว และเมือสัญญำสินสุดลง บริษัทฯ และ ITD จะร่วมกัน
จัดทำบัญชีสุ ดท้ำยของกิจ กำรร่วมค้ำ ซึงจะแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรร่วมค้ำ ทังทีเกียวกับบุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี และระหว่ำงคู่ส ญ
ั ญำเอง
นอกจำกนีบริษัทฯ และ ITD ได้ตกลงกันเกียวกับแนวทำงกำรแบ่งสินทรัพย์หลังจำกกำรจัดทำบัญชีสุดท้ำยของ
กิจกำรร่วมค้ำ โดยสำหรับสินทรัพย์ทีบริษัทฯ ให้กิจกำรร่ วมค้ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯ จะได้รับคืน ณ วัน
สินสุดสัญญำ และสำหรับสินทรัพย์ส่วนกลำง จะมีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ ณ วันสินสุดโครงกำรและแบ่งครึงเท่ำกัน
ระหว่ำงบริษัทฯ และ ITD
6.1.3 สัญญาจ้างเหมาช่วงขุด-ขนดิ นและถ่าน กับกิ จการร่วมค้าไอที ดี-เอสคิ วสาหรับโครงการ
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน โครงกำรเหมืองแม่เมำะสัญญำ กับกิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี
เอสคิว 2 ฉบับ โดยฉบับที 1 ลงนำมเมือวันที 26 มีนำคม 2555 และฉบับที 2 ลงนำมเมือวันที 31 ธันวำคม 2555 เพือ
รับจ้ำงเหมำช่วงในกำรดำเนินกำรปฏิบัติงำนขุด -ขนดินและถ่ำนทีเหมืองแม่เมำะเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตำมสัญ ญำ
จ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนสำหรับโครงกำร 7 ทีกิจกำรร่ วมค้ำไอทีดี-เอสคิว ได้เข้ำทำกับ กฟผ. โดยอัตรำค่ำจ้ำงใน
กำรดำเนินงำน (บำทต่ อ ลบ.ม. แน่น หรือ บำทต่อตัน) จะขึนอยู่ก ับควำมยำกในกำรขุดดินหรือถ่ำนหินแต่ละประเภท
และลักษณะเครืองจักรทีใช้ในกำรขุด-ขนดินและถ่ำนหินดังกล่ำว รำยละเอียดของสัญญำมีดงั นี
1. สัญ ญำฉบับที 1 มีผลบังคับใช้ตังแต่ วันที 1 มกรำคม 2555 และสินสุดวันที 31 ธันวำคม 2555 โดยบริษัทฯ มี
หน้ำทีจะต้องดำเนินงำนให้แก่กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวทังหมดจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 16.064 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 2.178 ล้ำนตัน
2. สัญ ญำฉบับที 2 มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที 1 มกรำคม 2556 และสินสุดวันที 31 ธันวำคม 2562 โดยบริษัทฯ มี
หน้ำทีจะต้องดำเนินงำนให้แก่กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิวทังหมดจำนวน 3 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 117.643 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
รำยกำรที 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 19.602 ล้ำนตัน
รำยกำรที 3 ขนดินออกจำกบ่อเหมืองปริมำณประมำณ 3.134 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
โดยบริษัทฯ จะได้รบั ค่ำจ้ำงจำกสัญญำฉบับที 1 มูลค่ำรวมจำนวนประมำณ 568 ล้ำนบำท และจำกสัญญำฉบับที
2 มูล ค่ ำรวมประมำณ 3,653 ล้ำ นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ ำเพิม) ทังนี จำนวนค่ ำจ้ำงดังกล่ ำวเป็ นเพีย งจำนวน
โดยประมำณเท่ำนัน บริษัทฯ จะได้รบั ค่ำจ้ำงทีแท้จริงตำมปริมำณงำนทีบริษัทฯ ได้ทำเสร็จจริงซึงอำจจะมำกหรือน้ อย
กว่ำจำนวนนีก็ได้ อีกทัง กิจกำรร่ วมค้ำไอทีดี-เอสคิวมีสิทธิในกำรหักเงินค่ำจ้ำงของบริษัทฯ หำกกิจกำรร่วมค้ำไอทีดีเอสคิวจะต้องจ่ำยค่ำปรับให้กบั กฟผ. อันเนืองมำจำกสำเหตุซ ึงได้มีกำรพิสูจน์แล้วว่ำเกิดจำกควำมบกพร่องของบริษัทฯ
สัญญำฉบับนีจะสินสุดลงเมือครบกำหนดอำยุของสัญญำหรือเมือมีกำรยกเลิกสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำน
กับ กฟผ. สำหรับโครงกำร 7 ทังนี ในกรณี ทีสัญญำฉบับนีสินสุดเมือครบกำหนดอำยุของสัญญำและปรำกฏว่ ำบริษัทฯ
ทำงำนไม่แ ล้วเสร็จหรือทำงำนไม่ถูกต้อ งตำมกำหนด บริษัทฯ จะต้อ งชำระค่ำ ปรับให้แก่ก ิจกำรร่วมค้ำไอทีดี -เอสคิวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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อัตรำร้อยละ 0.10 ของงำนทียังคงค้ำงอยู่นับแต่วันทีสินสุดสัญญำจนถึงวันทีบริษัทฯ ทำงำนแล้วเสร็จหรือแก้ไขงำนให้
สมบูรณ์
6.1.4 สัญญาเงินกู้ระหว่างกิ จการร่วมค้าไอที ดี-เอสคิ ว และธนาคารพาณิ ชย์
วันทีทำสัญญำ:
27 ธันวำคม 2553
ผู้กู้:
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ
วัตถุประสงค์:
สำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ สัญญำที 7
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 1,800 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
3 เดือนนับจำกวันทำสัญญำ (27 ธันวำคม 2553)
อัตรำดอกเบีย:
MLR – ร้อยละ 0.75
กำรชำระหนี:
งวดที

ชำระคืนเงินต้นจำนวน 81 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผู้กู้จะต้อง
จำนวนเงินขันตำทีผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละ
ชำระคืนในแต่ ละงวด
งวด

1-9

ร้อยละ 12.00

20,600,000 บำท

10-45

ร้อยละ 13.70

22,100,000 บำท

46-69

ร้อยละ 14.60

24,000,000 บำท

70-80

ร้อยละ 10.20

20,200,000 บำท

81

ชำระเงินต้นทีเหลือทังหมด

ชำระเงินต้นทีเหลือทังหมด

หลักประกัน:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
สัญญำจำนองเครืองจักรหลัก
สัญญำจำนำเครืองจักร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ
สัญญำคำประกัน
สัญญำโอนสิทธิรบั เงินภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงเหมำ
สัญญำโอนกรรมสิทธิในเครืองจักร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ แบบมีเงือนไข
สัญญำโอนสิทธิในบัญชีเงินฝำก
สัญญำโอนสิทธิในบัญชีผู้กู้แบบมีเงือนไข

เงือนไขสำคัญอืนๆ:
1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ตำกว่ำ 1.15:1 อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิ ชย์ไ ด้ยกเลิก
เงือนไขข้อนี ในวันที 25 มีนำคม 2558
ทังนี ณ วันที 31 ธันวำคม 2560 กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ชำระคืนเงินกู้ในส่วนนีเสร็จสินแล้ว

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

โครงการจ้างเหมา ขุด-ขน ดิ นและถ่าน กับ บริ ษทั หงสาเพาเวอร์ จากัด

บริษั ทฯ มีส ัญญำทีเกียวข้องกับ โครงกำรให้บริกำรทำเหมืองแร่ กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”)
จำนวน 2 ฉบับ ซึงสำมำรถสรุปได้ดงั นี
6.2.1

สัญญาจ้างเหมา ขุด-ขน ดิ นและถ่าน กับ HPC
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่ก ับ HPC เมือวันที 23 มกรำคม 2557 และ วันที 9 พฤษภำคม
2561 (สัญญำแก้ไขเพิมเติม) โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำจำก HPC ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรขุด
คัดแยกและขนถ่ ำนลิกไนต์ท ีบริเ วณโรงไฟฟ้ ำที ใช้พ ลัง งำนควำมร้อ นจำกถ่ ำ นหินหงสำ เมือ งหงสำ แขวงไชยบุรี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ภำยใต้ข ้อตกลงตำมสัญญำให้บ ริกำรทำเหมืองแร่นี บริษัทฯ มีหน้ำทีจะต้อ งดำเนิน งำนให้แก่ HPC ทังหมด
จำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 235 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น และ
รำยกำรที 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 82.5 ล้ำนตัน
โดยบริษัทฯ มีหน้ ำทีต้องดำเนินงำนให้มีผลงำนแล้ว เสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีกำหนดไว้ในสัญญำ
และงำนตำมรำยกำรที 1 และรำยกำรที 2 จะต้องแล้วเสร็จทังหมดภำยในวันที 31 ธันวำคม 2569 ทังนี HPC ตกลงจะ
จ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บริษัทฯ รวมเป็ นเงินจำนวน 12,778 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง 2 รำยกำร สัญญำฉบับนีมี
ผลใช้บงั คับจนถึงเวลำทีบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิงำนตำมรำยกำรที 1 และรำยกำรที 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำย
หนึงจะบอกเลิกตำมเงือนไขทีกำหนดไว้ในสัญญำหำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำ ยไม่ปฏิบัติตำมข้อสัญญำทีกำหนดไว้และไม่แก้ไข
ภำยในระยะเวลำทีกำหนด
6.2.2

สัญญาจ้างเหมา Operation and Maintenance ระบบสายพานกับ HPC
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่กบั HPC เมือวันที 25 กรกฎำคม 2562 โครงกำรงำน Operation
and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงกำร Operation and Maintenance Services for
Ash Conveyor System (ระบบสำยพำนงำนดินและงำนขีเถ้ำ) มีมูลค่ำโครงกำรเท่ ำกับ 2,265 ล้ำนบำท ระยะเวลำ
สัญญำ 7 ปี
รำยกำรที 1 ขนดินด้วยระบบสำยพำนและซ่อมบำรุง ประมำณ 238 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น และ
รำยกำรที 2 ขนขีเถ้ำด้วยระบบสำยพำนและซ่อมบำรุง
โดยบริษัทฯ มีหน้ำทีต้องดำเนินงำนตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2563 จนถึง วันที 31 ธันวำคม 2569 ทังนี HPC ตก
ลงจะจ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บริษัทฯ รวมเป็ นเงินจำนวน 2,265 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง 2 รำยกำร สัญญำฉบับ
นีมีผลใช้บงั คับจนถึงเวลำทีบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิงำนตำมรำยกำรที 1 และรำยกำรที 2 เสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึงจะบอกเลิกตำมเงือนไขทีกำหนดไว้ในสัญญำหำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยไม่ ปฏิบัติตำมข้อสัญญำทีกำหนดไว้และไม่
แก้ไขภำยในระยะเวลำทีกำหนด
6.2.3 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีทำสัญญำ:
19 ธันวำคม 2557 และ 27 มกรำคม 2563 (ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังล่ำสุด)
ผู้กู้:
บริษัทฯ
วัตถุประสงค์:
สำหรับใช้ในโครงกำรขุด-ขน ดิน และถ่ำน เหมืองหงสำประเทศลำว
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 1,650 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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อัตรำดอกเบีย:
กำรชำระหนี:

MLR – ร้อยละ 1.50 (ตังแต่ว้นที 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR –
ร้อยละ1)
ชำระทุกเดือนในอัตรำดังตำรำงด้ำนล่ำง

มกรำคม 2560 – ธันวำคม 2564

อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ ละงวด
ร้อยละ 23.50

มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 40.00

หลักประกัน:
1. จำนำสิทธิกำรรับฝำกเงิน
2. จำนองเครืองจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
3. จำนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้ำง
4. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
6.2.4 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีทำสัญญำ:
19 กรกฎำคม 2562
ผู้กู้:
บริษัทฯ
วัตถุประสงค์:
สำหรับงำนจ้ำงเหมำ Operation and Maintenance ระบบสำยพำนกับ HPC
วงเงินกู้ระยะยำว:
ไม่เกิน 155 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
ภำยในเดือนธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบีย:
MLR – ร้อยละ 1.50
กำรชำระหนี:
ชำระทุกเดือนในอัตรำดังตำรำงด้ำนล่ำง
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ ละงวด
เมษำยน 2563 – พฤศจิกำยน 2567

ร้อยละ 10

ธันวำคม 2567

ชำระคืนส่วนทีเหลือทังหมด

หลักประกัน:
1. จำนองเครืองจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ Operation and Maintenance ประเทศลำว
2. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
เงือนไขสำคัญอืนๆ:
1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ตำกว่ำ 1.2:1
2. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วนหนีสินทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วนหนีสินทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทังนี ธนำคำรได้ย ินยอมผ่ อนผันกำรดำรงอัตรำส่ว นอัตรำส่วนทำงกำรเงินสำหรับงบกำรเงินปี 2562 โดย
อัตรำส่วนทำงกำรเงินข้ำงต้น จะเริมคำนวณในปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
นอกเหนือ จำกวงเงินดังกล่ ำวข้ำงต้น นัน บริษัท ฯ ยังมี วงเงินสำหรับป้ องกันควำมเสียงจำกอัตรำแลกเปลียน
ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอืนๆ อำทิ วงเงินระยะสันเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุน เวียน หนังสือคำประกันกำรปฏิบัติงำนตำม
สัญญำ (Performance Bond) และหนังสือคำประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ทีเกียวข้องกับโครงกำร
ดังกล่ำว
6.3 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)
6.3.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ น กับ กฟผ. สาหรับโครงการ 8
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรขุด-ขนดินและถ่ำนทีเหมืองแม่เมำะ อำเภอแม่ เมำะ จังหวัดลำปำง กับ กฟผ.
เมือวันที 26 สิงหำคม 2558 โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรคัด
แยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทีบริเวณเหมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นระยะเวลำประมำณ 10 ปี
ภำยใต้ ข ้อ ตกลงตำมสัญญำจ้ ำงเหมำขุด -ขนดิน และถ่ ำ นสำหรับ โครงกำร 8 นี บริษ ัท ฯ มี ห น้ ำที จะต้ อง
ดำเนินงำนให้แก่ กฟผ. ทังหมดจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น
รำยกำรที ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 31 ล้ำนตัน
โดยบริษัทฯ มีหน้ำทีต้อ งดำเนินงำนให้มีผลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีกำหนดไว้ในแต่ ละปี และ
จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที 31 ธันวำคม 2568 ทังนี กฟผ. ตกลงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่บริษัทฯ
รวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 22,871 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง 2 รำยกำรดังกล่ำว
6.3.2 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีทำสัญญำ:
ผู้กู้:
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู้:
อัตรำดอกเบีย:
กำรชำระหนี:
งวดที

16 ธันวำคม 2558 และ 20 สิงหำคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังล่ำสุด)
บริษัทฯ
สำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ สัญญำที 8
ไม่เกิน 5,220 ล้ำนบำท
ภำยในเดือนธันวำคม 2562
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตังแต่ ว้นที 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR –
ร้อยละ1)
ชำระทังหมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ ละงวด

1-12 (ปี 2561)

ร้อยละ 22

13-18 (ม.ค 2562 – มิ.ย. 2562)

ร้อยละ 30

19-24 (ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)

ร้อยละ 15

25-36 (ปี 2563)

ร้อยละ 20

37-48 (ปี 2564)

ร้อยละ 30

49-60 (ปี 2565)

ร้อยละ 20

61-72 (ปี 2566)

ร้อยละ 30

73-84 (ปี 2567)

ร้อยละ 35

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งวดที

อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ ละงวด

85-95(ม.ค. 2567 – พ.ย. 2567)

ร้อยละ 30

96 (ธ.ค. 2567)

ชำระเงินต้นของวงเงินกู้ระยะยำวส่วนทีเหลือทังหมด

หลักประกัน:
1. จำนองเครืองจักรของโครงกำรทีเป็ นกรรมสิทธิของบริษทั ฯ
2. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำน ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆทีบริษัทฯ ได้รบั จำกโครงกำร 8
3. จัดทำสัญญำประกันภัยเครืองจักรและอุปกรณ์ โดยบริษัทฯ เป็ นผู ้เสียเบืยประกันภัย และกำหนดให้ผู้ให้กู้
เป็ นผู ้ได้รบั ประโยชน์
เงือนไขสำคัญอืนๆ:
1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ตำกว่ำ 1.2:1
2. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วนหนีสินทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตรำส่วนหนีสินทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทังนี ธนำคำรได้ยิน ยอมผ่ อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนหนีสิน ทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อ EBITDA และ
หนีสินทีมีภำระดอกเบียจ่ำยต่อทุนสำหรับงบกำรเงินปี 2562
นอกเหนือจำกวงเงินดัง กล่ ำวข้ำงต้นนั น บริษัท ฯ ยัง มี วงเงิน เพือป้ องกันควำมเสียงจำกอัตรำแลกเปลียน
ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอืนๆ อำทิ วงเงินระยะสันเพือใช้เป็ นเงินทุ นหมุนเวียน หนังสือคำประกันกำรปฏิบัติงำนตำม
สัญญำ (Performance Bond) และหนังสือคำประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ทีเกียวข้องกับโครงกำร
ดังกล่ำว
6.4

สัญญาอืนๆ
· สัญญาเงิ นกู้ระยะยาวทัวไประหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีทำสัญญำ:
ตุลำคม 2560 และ มกรำคม 2561
ผู้กู้:
บริษัทฯ
วัตถุประสงค์:
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท
วงเงินกู้ระยะยำว:
ไม่เกิน 845 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบีย:
MLR –ร้อยละ 1.00, MLR - ร้อยละ 1.5 และ MLR - ร้อยละ 2.25
กำรชำระหนี:
ชำระดอกเบียและเงินต้นเป็ นรำยเดือน เริมชำระคืนเงินต้นเดือนถัดจำกวันทีเบิก
ใช้ครังแรก (วงเงิน 200 ล้ำนบำท วงเงิน 300 ล้ำนบำท วงเงิน 65 ล้ำนบำท และ
วงเงิน 30 ล้ำนบำท) และ เริมชำระคืนเงินต้นเดือนเมษำยน 2561 (วงเงิน 250
ล้ำนบำท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(1) จำนวนทุนทีจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ชือภำษำไทย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชือภำษำอังกฤษ
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชือย่อ
SQ
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000 บำท
ทุนทีออกและเรียกชำระแล้ว
1,138,514,900 บำท
จำนวนหุ้น
1,150,000,000 หุ ้น
รำคำพำร์
1.00 บำท
(2) หลักทรัพย์อืนๆ
ชือภำษำไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสำมัญของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ทีออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ
ชือภำษำอังกฤษ
ครังที 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
ชือย่อ
SQ-WA
จำนวนหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิทีออก
20,000,000 หุ ้น
จำนวนหุ้นสำมัญทีกันไว้
20,000,000 หุ ้น
อัตรำส่วนกำรใช้สทิ ธิ
1:1
รำคำทีใช้สทิ ธิ
1.00 บำท
วันทีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลำคม 2559
วันหมดอำยุ
11 ตุลำคม 2564
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รำยชือผู้ถือหุ้นใหญ่
รำยชือกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที 30 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี
ลาดับ
1

ผู้ถือหุ้น
ครอบครัวศิ ริสรรพ์และบุคคลที เกียวข้อง

จานวนหุ้น

ร้อยละ

290,530,325

25.52%

บริษัท เอสวีพเี ค จำกัด

228,750,000

20.09%

นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์

23,100,000

2.03%

นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์

17,000,000

1.49%

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

9,461,150

0.83%

นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์

1,990,800

0.17%

นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

4,101,025

0.36%

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

100,100

0.01%

1,697,150

0.15%

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์

2,000,000

0.18%

นำงอำรียำ ศิรสิ รรพ์

1,600,000

0.14%

นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์

700,100

0.06%

30,000

0.00%

83,363,000

7.32%

82,550,000

7.25%

นำยสุชำติ อำรีกุล

500,000

0.04%

นำงฆรณี อำรีกุล

250,000

0.02%

นำยวิทยำ อำรีกุล

63,000

0.01%

นำงสำวภัคจิรำ ศิรสิ รรพ์
2

ร้อยละ

ครอบครัวอารีกลุ และบุคคลที เกียวข้อง
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง (1964) จำกัด

3

ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล

70,000,000

6.15%

4

นำยทรงยศ เอือวัฒนำ

26,060,000

2.29%

5

นำยภำคย์ ศรีสตั ยำกุล

25,100,000

2.20%

6

นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

15,701,000

1.38%

7

นำยเหลือพร ปุณณกันต์

13,571,600

1.19%

8

นำยฉลอง ชำลี

12,327,900

1.08%

9

นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์

10,050,000

0.88%

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด

9,205,371

0.81%

11

หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล

8,697,300

0.76%

12

นำยอนุรกั ษ์ บุญแสวง

8,585,000

0.75%

13

นำยสุรพันธ์ ตติยมณีกุล

8,512,000

0.75%

14

นำยประเสริฐ เสวีกุล

7,936,400

0.70%

15

นำยจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์

7,424,800

0.65%

16

2

ประชำชนทัวไป รวมทังกรรมกำรและพนักงำนอืนของบริษัทฯ
รวม

หมำยเหตุ :

541,450,204
1,138,514,900

47.56%
100.00%

1 บริษ ัท เอสวีพีเ ค จำกัด ประกอบธุร กิจโดยกำรถือ หุ้น ในบริษัท อืน (Holding Company) ของครอบครัว ศิร ิสรรพ์ โดยใน
ปั จจุบนั ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอืนทีมีลกั ษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผู ้ถือ
หุ ้นเป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตำมรำยละเอียดดังนี
ผู้ถือหุ้น

จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

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

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

25.00
25.00
25.00
25.00

2 ทีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2559 เมือวันที 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน้ สำมัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่ว ย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เพือเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต โดยมีรำคำ
เสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซือหุน้ สำมัญเพิมทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ ้น ทีรำคำหุ้นละ
1.00 บำท เท่ำกับมูลค่ำทีตรำไว้ เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือนไขทีระบุในข้อกำหนด
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2

สรุปกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในวันที 30 ธันวำคม 2562 มีกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุ้นสำมัญทังรวมทังสิน 2,894,460
หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซือหุ ้นสำมัญได้ 1 หุ้นทีรำคำใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นหุ้นสำมัญทังสิน
2,894,460 หุ ้น รวมเป็ นเงินทังสิน 2,894,460 บำท ซึงผลกำรใช้สทิ ธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯคงเหลือ สรุปได้ดงั นี
รายชือ

นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นำยชำลี รักษ์สุธ ี
นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นำงกิงเทียน บำงอ้อ
นำยมงคล เหล่ำวรพงศ์
นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
นำยวิฑูรย์ ชินวณิชยั
ผู้บริหำรและพนักงำนอืนๆ
ของบริษ ัทฯ

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ (ออกตำมวำระในปี 2561)
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสียง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีปฏิบตั ิกำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร Supply Chain
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรกำรเงิน
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ผู ้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผู ้อำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ
ผู ้อำนวยกำรโครงกำรหงสำ
-

(ผู้บริหารทีไม่เข้าข่ายนิยาม
ผู้บริหารของสานักงาน ก.ล.ต.)

รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจาปี 2560

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจาปี 2561

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจาปี 2562

100,000

100,000

-

-

50,500

50,500

-

-

118,450

118,450

-

-

100,950

100,950

-

-

54,400

54,400

-

-

61,050

-

61,050

-

56,600

56,600

-

-

75,000
75,000
75,000

75,000
75,000
75,000

-

-

75,000

75,000

-

-

75,000

75,000

-

-

65,550
3,887,650

160,200
65,550
2,563,100

220,000
2,613,410

330,000
8,260,640

4,870,150

3,644,750

2,894,460

8,590,640

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ
คงเหลือ(หน่ วย)

7-3

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ทังนีบริษัทได้ดำเนินกำรแจ้งเพิมทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์เมือวันที 2 มกรำคม 2563 ซึงทำให้ทุนชำระแล้ว
ของบริษัทเปลียนไปดังนี
หน่วย: บำท
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว(เดิ ม)

1,150,000,000

1,138,514,900

เพิ มทุนชาระแล้ว

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว(ใหม่)

2,894,460

1,141,409,360

โดยตลำดหลักทรัพย์ได้รบั หุ ้นเพิมทุนเข้ำซือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 10 มกรำคม 2563
7.2.3 สัญญำระหว่ำงผู ้ถือหุ้น
– ไม่ม ี –
7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นในอัตรำไม่น้ อยกว่ำร้อ ยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำร
ภำยหลังหักภำษี เ งิน ได้นิ ติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุ กประเภทตำมทีกำหนดไว้ ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ฯ
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ ำยเงินปั นผลดังกล่ ำวอำจมีกำรเปลียนแปลงได้ข ึนอยู่ กับควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอืนๆ ตำมที
คณะกรรมกำรบริษัทเห็น สมควร ทังนี กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้ร ับอนุม ัติจำกทีประชุม ผู ้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึงคณะกรรมกำรบริษัทอำจอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปัน ผลระหว่ำงกำรได้เป็ นครังครำวเมือเห็นว่ำบริษัทฯ มี
กำไรพอทีจะทำเช่นนันได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในครำวถัดไป
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทย่อย
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทย่อยนั นจะอยู่ภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำอนุ มัติของคณะกรรมกำรบริษัทและที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ของกำไรสุท ธิจ ำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหั กภำษีเงิน ได้นิติบุ คคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมทีกำหนดไว้ใ น
กฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลียนแปลงได้ข ึนอยู่กับ
ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอืนๆ ตำมทีคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

( Operaton Dept. )

Compliance

( Administraion &Compliance
Dept. )

( Mining Dept. )

( Executive Office )

Engineering,Inno.,R&D
Dept.

( Maintenance Dept. )

( Project Manager-HS )

( Project Director-HS )

( Engineering Dept. )

( Administration Dept.

( Mechanical Maintenance Dept.
)

( Engineering Dept. )

( Conveyor Operation Dept.
)

( Project Manager - MM )

( Project Director-MM )

( Chief Operation Officer )

( Executive Committee )

( Audit Committee )

( Processing Dept. )

( Project Manager-MYM )

( Project Director-MYM )

( Chief Executive Officer )

(Board of Director)

Company Secretary )

( Internal Audit Department )

แผนผังโครงสร้างการบริ หารจัดการของบริษทั

( Electrical Maintenance Dept. )

( Mine Operation Dept. )

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

CLMV

8-1

CLMV

CLMV Project Analysis Dept.

( CLMV Procruement and Inventory Dept. )

( Busi ness Development Dept. )

( Advisor)

( Risk Management Committee )

( Administration Dept. )

( Budget Management & Project
F unding Dept. )

( Project Coordinator )

( Organization & Human Resource
Development Dept. )

F inance & Accounting Dept.

( Chief Financial Officer )

Supply Chain

( Information Technology Dept. )

( Procruement Dept. )

( Chief Supply Chain Officer )

( Inventory Dept. )

ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสียง และคณะกรรมกำรบริหำร ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี

8.
8.1

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8.1.1

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทังสิน 11 ท่ำน ดังนี
รายชือ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดิยำธร เทวกุล

ประธำนกรรมกำร

2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร

3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4. นำงกิงเทียน บำงอ้อ

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยศำศวัต ศิริสรรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

7. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสียง

8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมกำรอิสระ

9. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

10. นำยชำลี รักษ์ส ุธี

กรรมกำร

11. นำยประภำส วิชำกูล

กรรมกำรอิสระ

นำยสุร พล อ้น สุ ว รรณ ทำหน้ ำทีเป็ นเลขำนุ กำรบริษัท และนำยพงศ์ไท ตันติ สุน ทร ทำหน้ ำทีเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระทำกำรแทนบริษัทฯ คือ นำยศำศวัต ศิริสรรพ์ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยวิทวัส
ศิริสรรพ์ นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์ นำยชำลี รักษ์ส ุธี สองในห้ำคนนีลงลำยมือชือร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีรายละเอียด ดังนี
1. ปฏิบตั ิหน้ำที และกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้เป็ น ไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือ หุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุท ธ์ ทิศทำงของธุ รกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แผนธุ ร กิจ งบประมำณ โครงสร้ำงก ำร
บริหำรจัดกำร และอำนำจอนุ มตั ิของบริษัทและบริษัทย่อยตำมทีฝ่ ำยจัดกำรนำเสนอ และกำกับดูแลกำรบริหำรงำนและ
ผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรชุดย่ อยของบริษัทหรือ บุคคลใด ๆ ซึงได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที
ดังกล่ำ ว เพือให้เป็ น ไปตำมนโยบำยทีกำหนดไว้อ ย่ำงมีประสิท ธิภำพและประสิทธิผลเพือเพิมมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำทีของฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทอย่ำงต่อเนื องและ
สมำเสมอเพือให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
4. กำหนดกรอบและนโยบำยสำหรับ กำรกำหนดเงินเดื อน กำรปรับ ขึนเงิน เดือ น กำรกำหนดเงิน โบนัส
ค่ำตอบแทน และบำเหน็จรำงวัลของพนักงำนบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู ้บริหำรทีเหมำะสม
5. ดำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงำนบัญชีทีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และจัดให้ม ีกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีทเชื
ี อถือได้ รวมทังจัดให้มรี ะบบควบคุมภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในทีเพียงพอและ
เหมำะสม
6. พิจำรณำอนุ มัติกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึงทรัพย์ส ิน (ในกรณีทีขนำดของรำยกำรไม่ จำเป็ นต้องพิจำรณำ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้น) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรดำเนินงำนใด ๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบ
ข้อบังคับทีเกียวข้อง
7. พิจ ำรณำ และ/หรือให้ค วำมเห็นต่อ รำยกำรทีเกียวโยงกัน (ในกรณีท ีขนำดของรำยกำรไม่จ ำเป็ นต้ อง
พิจำรณำโดยทีประชุม ผู้ถือหุ ้น) ของบริษัท และบริษัทย่อ ยให้เป็ น ไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้อบังคับที
เกียวข้อง
8. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
9. สอบทำนกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสียงและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
10. ดู แลไม่ ใ ห้ เ กิดปั ญหำควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย ของบริษัท และบริษั ท ย่ อ ย
ทังนี ในกรณี ทีกรรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดทีทำกับบริษัท หรือ มีสดั ส่วนกำรถือ หุ้น ในบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยเพิมขึนหรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
11. จัดให้มีนโยบำยเกียวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
12. สอบทำนนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อ สังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรคอร์ร ัปชัน
(Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจำรณำอนุ มตั ิรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจำปี ทีจัดทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีได้รบั มอบหมำย
13. แต่งตังคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสียง และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อ ยอืนใด เพือช่วยเหลือและสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิหน้ำทีของคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมควำมเหมำะสม
14. แต่งตังเลขำนุ กำรบริษัท เพือช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ เพือให้กำรดำเนินธุ รกิจ
ของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบทีเกียวข้อง
15. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจำเป็ นเพือประกอบกำรตัดสินใจทีเหมำะสม
16. จัดทำรำยงำนประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพือแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรทำเนินงำนของบริษัทในรอบปีท ีผ่ำนมำเพือเสนอต่ อทีประชุมผู ้ถือหุ้น
บริษัท

17. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน เดือนนับแต่วนั สินสุดของรอบปี บ ัญชีของ
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18. พิจำรณำอนุ มตั ิเรืองต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่ำง
เป็ นธรรม
19. มอบหมำยให้ ก รรมกำรคนหนึ งหรื อ หลำยคนหรื อ บุ ค คลอื นใดปฏิบ ัติ ก ำรอย่ ำ งหนึ งอย่ ำ งใดแทน
คณะกรรมกำรบริษัทได้
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทมีดงั ต่อไปนี
1. คณะกรรมกำรบริษัทไม่จำเป็ นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมกำรบริษัท ให้ม ีจำนวนตำมทีทีประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด แต่ ต้อ งมีจำนวนอย่ ำงน้ อย 5 คนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึงหนึงของจำนวนกรรมกำรทังหมดนันต้องมีถินทีอยู่ ในรำชอำณำจักร
3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด แต่ ต้อ งไม่
น้อยกว่ำ 3 คน
ทังนี ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึงเป็ น “ประธำนกรรมกำรบริษัท” และในกรณีท ีคณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรอีกคนหนึงหรือหลำยคนเป็ น “รองประธำนกรรมกำรบริษัท” ก็ได้
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตังกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ ำทีในกำรสรรหำและเสนอชือบุ คคลซึงมี
คุณสมบัติเพือดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท เพือนำเสนอชือบุคคลดังกล่ ำวต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจำรณำอนุ มัติ
เลือกตังต่อไป
2. ให้ท ีประชุม ผู ้ถือหุ้นเป็ นผู้เ ลือกตังกรรมกำรบริษัท แต่ ในกรณี ทีเป็ นกำรเลือกตังกรรมกำรแทนตำแหน่ ง
กรรมกำรทีว่ำงลงเพรำะเหตุ อืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเลือกบุคคลซึงเสนอชือ
โดยคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ ทังนี บุคคลซึงเข้ำรับตำแหน่ งเป็น กรรมกำรในกรณีดงั กล่ำวให้
อยู่ในตำแหน่ งเพียงเท่ำวำระทียังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึงตนแทน
3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึงในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงใน
สำม โดยกรรมกำรซึงพ้น จำกตำแหน่ งอำจได้ร ับเลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่ งได้ ทังนี กรรมกำรทีจะต้ องออกจำก
ตำแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอยู่ใน
ตำแหน่งนำนทีสุดเป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษัทอำจพ้นจำกตำแหน่งเมือ
(ก) เสียชีวิต
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะต้อ งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัดและกฎหมำยทีเกียวข้องหรือมีลกั ษณะทีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจะได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีมีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกตำแหน่ง
(จ) ศำลมีคำสังให้ออก
กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
8.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีมีรำยชือดังนี
รายชื อ
1. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
2. นำงกิงเทียน บำงอ้อ
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

นำงสำววิกำวี กลินแก้ว ทำหน้ำทีเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit)
ทีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ น อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่ งตัง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอืนใดทีรับผิดชอบ
เกียวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่ งตังบุคคลซึงมีควำมเป็ นอิสระเพือทำหน้ำทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้ อย
ปี ละ ครัง
5. พิจำรณำรำยกำรทีเกียวโยงกัน หรือรำยกำรทีอำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำม[กฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังประกำศและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที
เกียวข้อง] ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึงรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี
(ก) ควำมเห็นเกียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกียวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
(ค) ควำมเห็นเกียวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกียวกับรำยกำรทีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำทีตำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอืนใดทีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีและ
ควำมรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนำจ หน้ ำทีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภำวกำรณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ท ีเกียวข้องภำยใต้อำนำจหน้ำทีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอำนำจในกำร
ว่ำจ้ำงหรือนำผู้เชียวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน
9. หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่ อไปนี ซึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะ
ทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของบริษั ท ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริษั ทเพื อ
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีสำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือ ผู้บริหำรไม่ดำเนิน กำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำข้ำงต้ น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ งอำจรำยงำนว่ ำมีร ำยกำรหรือ กำรกระทำตำมข้ ำงต้ น ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกียวกับกำรแต่งตัง เลิกจ้ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และอัตรำของฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน
11. จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่ อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปี ละ ครัง
12. สอบทำน และให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแ ลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
และกำรต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจำปี ซึงได้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีได้รบั มอบหมำย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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13. ปฏิบตั ิกำรอืนใดตำมทีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรผู้มีคุณสมบัติ ดังนี
1. เป็ นผู้ม ีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็ นกรรมกำรอิส ระตำมหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขทีคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนด
2. ไม่เ ป็ นกรรมกำรทีได้ ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ต ัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อ ยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4. มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพีย งพอทีจะสำมำรถทำหน้ ำทีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอทีจะสำมำรถทำหน้ำทีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชือถือของ
งบกำรเงินได้
การแต่งตัง และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท ทังนี กรรมกำร
ตรวจสอบซึงพ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตังเป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้อีก
ในกรณีท ีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรือไม่อำจดำรงตำแหน่ งจนครบกำหนดวำระ ซึงส่งผล
ให้ม ีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบตำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือ หุ้น ควรจะแต่ง ตังกรรมกำร
ตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันทีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพือให้เกิดควำมต่อเนืองในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวำคม 2562
ปี 2562
รายชือ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดิยำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
กรรมกำรอิสระ
3. นำงกิงเทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมกำร
6. นำยศำศวัต ศิริสรรพ์
กรรมกำร
7. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์
กรรมกำร
8. นำยชำลี รักษ์ส ุธี
กรรมกำร
9. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์
กรรมกำร
10. นำยประภำส วิชำกูล
กรรมกำรอิสระ
11. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
กรรมกำรอิสระ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

9/9
7/9
8/9
8/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
7/9

4/4
4/4
4/4
-

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสียง
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสียง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่ำน ดังนี
รายชื อ

ตาแหน่ ง

1. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสียง

2. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

3. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

4. นำยพงษ์ธรรศ พิริยธนำรุจน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

5. นำยสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

6. นำงสำววันดี แซ่เอียว

กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี
รายชื อ

ตาแหน่ ง

1. นำยนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยศำศวัต ศิริสรรพ์

กรรมกำรบริหำร

3. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมกำรบริหำร

4. นำยภวัต ศิริสรรพ์

กรรมกำรบริหำร

5. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมกำรบริหำร

6. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมกำรบริหำร

7. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

กรรมกำรบริหำร

8. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำร

9. นำยสรินทร์ วรรณะลี

กรรมกำรบริหำร

นำยสุรพล อ้นสุวรรณ ทำหน้ ำทีเป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริหำร
8.1.5 ผู้บริ หาร
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 รำยชือผู้บริหำรของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่ำน มีดงั นี
รายชื อ

ตาแหน่ ง

1. นำยศำศวัต ศิริสรรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำร

2. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ ำทีปฏิบตั ิกำร

3. นำยภวัต ศิริสรรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำร Supply Chain

4. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำรกำรเงิน

5. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

ผู้อำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

6. นำยวิฑูรย์ ชินวณิชยั

ผู้อำนวยกำรโครงกำรหงสำ

7. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

8. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและทีปรึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
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8.1.6 เลขานุการบริ ษทั
ทีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครังที 3/2558 เมือวันที 2 มีนำคม 2558 ได้มีมติแต่ งตังนำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขำนุ กำรบริษัท เพือทำหน้ ำทีในนำมบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที
และควำมรับผิดชอบทีสำคัญ เพือให้เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี
1. จัด ทำและเก็ บ รักษำทะเบีย นกรรมกำร หนั ง สือนั ดประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ ้น ในนำมของ
บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมกำร
2. เก็ บรักษำรำยงำนกำรมีส ่วนได้เ สีย ทีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือ ผู้บ ริหำรในนำมของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร
3. ดำเนินกำรอืนใดตำมทีคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึงจัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ทีบริษัทฯ ได้รบั รำยงำนนันในนำมของบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำร
4. ให้คำแนะนำเบืองต้นเกียวกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ ำง ๆ ของบริษัทฯ ทีคณะกรรมกำรบริษัท
ต้องกำรทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องสมำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลียนแปลงข้อกำหนด และ/
หรือกฎหมำยทีมีนัยสำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผูถ้ ือ หุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ ้น และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทังติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติทีประชุมผู้ถือหุ้น และทีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
7. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่ วยงำนทีเกียวข้อง ตำมระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่ วยงำนดังกล่ำว
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรดำเนินกำรอืนใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมทีคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และ/หรือตำมทีได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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8.2

การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิ น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรกำหนดอำนำจอนุ มตั ิวงเงินสำหรับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทังนีคณะกรรมกำร
บริษัทเป็ นผู้มอบหมำยอำนำจในกำรอนุ ม ัติให้กรรมกำรผู้ได้ร ับมอบหมำย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำทีบริหำร โดยรำยกำรอนุมตั ิหลักของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี
การอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานเจ้าหน้ าที
บริ หาร

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และ
กู้ยืม
อนุ มตั ิงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
เพิมเติมระหว่ำงปี / โอนย้ำยรำยกำร
ระหว่ำงปี
กำรลงทุน/กำรกู้ยืม
บัญชีและการเงิ น
กำรอนุมตั ิเงินเบิกทดรอง
กำรปรับปรุง/ตัดจำหน่ ำยทรัพย์สนิ
และสินค้ำคงคลัง
กำรขำยทรัพย์สนิ
จัดซื อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจำรณำอนุมตั ิจดั ซือ/จัดจ้ำง
งานประชาสัมพันธ์
กำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ กำรจัดสัมมนำ จัด
กิจกรรมสันทนำกำร และจัดชุมชน
สัมพันธ์
องค์กรและการบริหาร
กำรว่ำจ้ำงทีปรึกษำ/ บริษัททีปรึกษำ

< 1 ล้ำนบำท/ปี
> 10 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

> 50 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

< 10 ล้ำนบำท/ปี

> 100 ล้ำนบำท/ปี

< 100 ล้ำนบำท/ปี

< 50 ล้ำนบำท/ปี

> 5 ล้ำนบำท/ปี

< 5 ล้ำนบำท/ปี

< 1 ล้ำนบำท/ปี

> 10 ล้ำนบำท/ครัง

< 10 ล้ำนบำท/ครัง

< 5 ล้ำนบำท/ครัง

ทังนี คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรอนุ มตั ิงบประมำณประจำปี ทีเกียวข้องในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ ละปี
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น
ทีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ ประจำปี
2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
1.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำร
เดือนละ
40,000 บำท
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรทีไม่ได้เป็ นผู้บริหำร
เดือนละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเป็ นผู้บริหำร
เดือนละ
- บำท
1.2) ค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบียประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครังเฉพำะเมือมำเข้ำประชุม
- กรรมกำรทีไม่ใช่ผู้บริหำร
ครังละ
15,000 บำท
- กรรมกำรทีเป็ นผู้บริหำร
ครังละ
8,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
2.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้จ่ำยทุกเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอืน
เดือนละ
15,000 บำท
2.2) ค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบียประชุม ให้จ่ำยเป็ นรำยครังเฉพำะเมือมำเข้ำประชุม
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ครังละ
10,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอืน
ครังละ
10,000 บำท
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี
ปี 2561
ปี 2562
รายชื อ
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี ยประชุม
เงิ นเดือน
เบียประชุม
1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดิยำธร เทวกุล
340,000
75,000
480,000
135,000
2. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

300,000

90,000

3000,000

145,000

3. นำงกิงเทียน บำงอ้อ

180,000

90,000

180,000

160,000

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

180,000

105,000

180,000

160,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,000

90,000

180,000

135,000

-

-

-

-

5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร/
6. นำยศำศวัต ศิริสรรพ์

/

7. นำยวิทวัส ศิริสรรพ์/
8. นำยชำลี รักษ์ส ุธี
9. นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์/
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี ยประชุม

ปี 2562
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบียประชุม

10. นำยประภำส วิชำกูล

142,500

75,000

180,000

135,000

11. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

142,500

75,000

180,000

105,000

รายชื อ

หมำยเหตุ:
(2)

1/ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยศำศวัต ศิริสรรพ์ นำยวิทวัส ศิริสรรพ์ นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมกำรที
เป็ นผู ้บริหำรของบริษัท ได้มหี นังสือถึงบริษัทฯ เพือสละสิทธิกำรได้รบั ค่ำตอบแทนเบียประชุม

ค่าตอบแทนอืน

นอกจำกกองทุนสำรองเลียงชีพ บริษัท ฯ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสำมัญต่อ กรรมกำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพือเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูง ใจ และรักษำบุ คลำกร อันจะ
ส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯในอนำคต
8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรทีทำหน้ำทีเป็นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบียประชุมในฐำนะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีไม่ใช่กรรมกำร) สำหรับงวดปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวำคม 2561 และวันที 31 ธันวำคม
2562 มีรำยละเอียดดังนี
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสำรองเลียงชีพ
รวมค่าตอบแทน

ปี 2561

ปี 2562

จานวนราย จานวนเงิ น(ล้านบาท) จานวนราย จานวนเงิ น(ล้านบาท)
8
17.46
8
17.67
8
1.26
8
1.30
8
0.31
8
0.31
19.03
19.28
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8.4 บุคลากร
8.4.1 จานวนบุคลากร
จำนวนบุคลำกรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู ้บริหำรจำนวน 8 คน) แบ่งตำมรำยบริษัท ณ วันที 31 ธันวำคม 2561
และวันที 31 ธันวำคม 2562 โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ได้ดงั ต่อไปนี
สายงาน

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ฝ่ ำยสำนักงำนผู้บริหำร

10

10

ฝ่ ำยทีปรึกษำ

0

1

ฝ่ ำยวิศวกรรม

19

26

ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครืองกล)

390

386

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรเหมือง

668

601

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรสำยพำน

203

211

ฝ่ ำยควำมปลอดภัยวิชำชีพ

4

4

ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)

65

59

ฝ่ ำยสำรสนเทศ

6

7

ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน

23

25

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

2

1

ฝ่ ำยบริหำรค่ำจ้ำง

2

2

ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณและจัดหำเงินทุน

6

6

ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร

5

5

ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร

73

55

ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

10

7

ฝ่ ำยประสำนงำนและกลยุทธ์

2

2

1,488

1,408

รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8.4.2

ค่าตอค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร)

ในปี
และปี
สินสุด ธันวำคม
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนัก งำน จำนวน .
ล้ำ นบำท และ . ล้ำ นบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่ว งเวลำ เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลียงชีพ และสวัสดิกำรอืนๆ
-

ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น ค่ำตอบแทนทีเป็ นตัวเงินสำหรับพนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนตำมสัญญำ
จ้ำง ซึงประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่ำแรง และสวัสดิกำรอืนๆ มีจำนวน 369.54 ล้ำนบำท ในปี 2562
อนึง กำรปรับขึนเงินเดือนประจำปี ของพนักงำน แต่ละคนขึนอยู่กบั กำรประเมินผลกำรทำำงำนประจำปี ของ
พนักงำน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนทีแข่งขันได้ในตลำด

-

ค่า ตอบแทนอื น บริษัท ฯ มีกำรจ่ ำยเงินสมทบเข้ำกองทุ น ประกันสังคมให้ก ับพนั กงำน และยัง ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในกำรเกษียณอำยุแก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ในกำรนี บริษัทฯ ได้บ ันทึก
ค่ำ ใช้จ่ำยรวมเป็ นเงิน จำนวน 15.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 และ จำนวน 22.3 ล้ำ นบำท ในปี 2562
ผลประโยชน์ อืนๆ ทีบริษั ท ฯ ให้ แก่ พ นักงำน ได้ แก่ ประกัน ชีว ิต ประกัน สุขภำพ ประกันอุ บัติเ หตุ ค่ ำ
รักษำพยำบำล ค่ำเบียเลียงเดินทำง

-

กองทุน สารองเลี ยงชีพ บริษัทฯ รับรู ้ค่ำใช้จ่ำยเกียวกับกองทุ นสำรองเลียงชีพ เป็ น เงิน จำนวนทังสิน
จำนวน 2.41 ล้ำนบำทในปี 2561 และจำนวน 2.46 ล้ำนบำทในปี 2562

8.4.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานทีสาคัญในระยะ 3 ปี ที ผ่านมา
– ไม่มี –
8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
การดาเนิ นงานด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนบุ คลำกรของบริษัทอย่ำงต่อ เนืองเสมอมำ โดยบริษัทฯ ยังให้
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน รับฟั งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
พนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ ำเทียมและเสมอภำคกัน ถือเป็ นปั จจัยหลักสำคัญของกำรก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จของบริษัทฯ
และถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรทีมีคุณค่ำต่อกำรดำเนินธุรกิจเพือสร้ำงคุณค่ำ มูลค่ำให้แก่องค์กร และเป็ นตัวขับเคลือน
องค์กรให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยังยืน บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนกำลังคนและพัฒนำพนักงำนให้มีศักยภำพ
เพือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยเริมตังแต่กำรสรรหำว่ำจ้ำงบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้อ งกำรในแต่ล ะ
สำยงำน พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผู้บริหำรระดับสูงจึงมีส่วนทีจะผลักดันให้บุคลำกรเกิด
กำรพัฒนำเรียนรูแ้ ละกำรแลกเปลียนควำมรู้และกำรทำงำนเป็ นทีม เพือให้สำมำรถบรรลุว ตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทัง
ส่งเสริมให้เ กิดควำมเป็ นหนึงเดียวเพือให้บรรลุ เป้ ำหมำยร่วมกัน และในปี 2562 บริษัทได้นำระบบ Performance
Management System (PMs) มำใช้ในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทัศนคติของบุคลำกรอย่ำงจริงจัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
การสรรหาพนักงาน
บริษัท เปิ ดโอกำสให้กับผู้มีศักยภำพเข้ำมำเป็ น กำลังสำคัญ ในกำรกำรพัฒนำองค์กรให้เ ติบโตอย่ ำงมั นคง
ยังยืน โดยผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงเป็ น ระบบ มีข้อกำหนดในกำรจ้ำงพนักงำนทีมำตรฐำนเดียวกันใน
ตำแหน่งงำนลักษณะเดียวกัน เปิ ดโอกำสและให้ควำมเท่ำเทียมกันในเชือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำบันกำรศึกษำ โดย
กำรประชำสัมพันธ์รบั สมัครงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพือให้ได้ผู้สมัครทีหลำกหลำย โดยมีฝ่ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
ร่วมกับฝ่ ำยต่ ำงๆ อำทิ ฝ่ ำยวิศวกรรม ฝ่ ำยปฏิบัติกำรเหมือง ฝ่ ำยปฏิบัติกำรสำยพำน เป็ นต้น ร่ วมวิเครำะห์ควำม
ต้องกำร อัตรำกำลัง กำหนดขีดควำมสำมำรถทีต้องกำร และจัดทำแผนกำรสรรหำบุคลำกร เพือสรรหำและคัดเลือก
ผู้สมัครทีมีศกั ยภำพให้ทนั ต่อควำมต้องกำรของธุรกิจ
การสรรหาภายในองค์กร
บริษัทใช้กำรจัดสรรภำยในบริษัท โยกย้ำยพนักงำนภำยในบริษัท โดยพิจำรณำจำกบุคลำกรทีมีควำมรู้แ ละ
ควำมสำมำรถทีเหมำะสมกับสำยงำนนันๆ
การสรรหาภายในองค์กร
บริษัทเปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอกทีสนใจเข้ำร่วมงำนสำมำรถสมัครงำนกับทำงบริษัทฯ ได้หลำยช่องทำง
เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนบอร์ดรับสมัครงำนหน้ำบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ ท ีบริษัทมีกำรลง
ประกำศรับสมัครไว้ นอกจำกนียังสำมำรถมำสมัครด้วยตนเองได้ทีบริษัทอีกด้วย
การคัดเลือกผู้สมัครงาน
บริษัทมีกำรคัดลือกผู้สมัครจำกผู ้ทีสนในเข้ำร่วมงำนกับทำงบริษัทจำกทุกช่องทำงอย่ ำเป็ นธรรม โดยจัดให้มี
กำรสอบสัมภำษณ์ และทำกำรทดสอบควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และควำมเชียวชำญในตำแหน่ งงำนทีรับผิดชอบ มี
ควำมมุ่ งมันตังใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึงพนักงำนถือเป็ น ปั จจัยหลักสำคัญของกำรก้ำงไปสู่ควำมสำเร็จขององค์กร
ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกรจะทำกำรตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติและควำมสำมำรถให้เหมำะสมกับตำแหน่ งงำน
การว่าจ้าง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อ กำรว่ำจ้ำงอย่ำงมีหลักเกณฑ์ และอย่ำงเป็ น ธรรม เสมอภำค เหมำะสม โดยมีกำร
กำหนดมำตรฐำน ซึงจะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็ นเพศใดหรือสัญชำติใดก็ตำมพือใช้
เป็ นแนวทำงของผู้ปฏิบตั ิงำน ทังนีพนักงำนทุกคนจะได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำนทีพึงได้รบั
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนั กงาน
บริษั ทมีกำรวำงแผนส่ งเสริม ให้พนั กงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพือเป็ น แรงดึง ดูดให้พนั กงำนทีดีและมี
ควำมสำมำรถให้อ ยู่ กับ บริษัท มีกำรจัดทำโครงสร้ ำงกำรบริห ำรค่ ำตอบแทนและสวัสดิ กำรให้กับ พนั กงำน โดย
ค่ำตอบแทนนันจะประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนผ่ำนกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทนประจำปี รวมถึง
กำรเลือนตำแหน่ งตำมควำมสำมำรถในกำรปฏิ บัติงำนในสำยงำน ทังนีบริษัทมีหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรทำงำน
ของพนักงำนเพือประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำทีรับผิดชอบในกำรปฏิบัติง ำน เพือเป็ นกำรกระตุ้นให้พนักงำน
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
2562
รายการ

สานักงานใหญ่

สานักงานแม่เมาะ

สานักงานหงสา

จานวน

รวม

จานวน

รวม

จานวน

รวม

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

9

148
3

151

11
1

12

9

130
21

151

9
3

12

9

5
4
12

21

1
0
2

3

-

45
85

130

0
1
8

9

แบ่งตามเพศ
- ชำย
7
- หญิง
2
แบ่งตามการจ้างงาน
- พนักงำนประจำ
- พนักงำนรำยวัน
9
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (พนักงานประจา)
- วิศวกร
1
- ช่ำงเทคนิค
1
- พนักงำนสนับสนุ น
7
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (รายวัน)
- วิศวกร
- ช่ำงเทคนิค
- พนักงำนสนับสนุ น
คิ ดเป็ นร้อยละ
จานวนพนักงาน ณ สิ นปี
2562 (รวมผูบ้ ริหาร)

12.15%
1,416 (คน)

จานวนพนั กงานและประเภทการจ้างงาน
ณ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นจำนวน 1,416 คน โดยแบ่งตำมหัวข้อ ดังนี
สัดส่วนการจ้างงาน
รายการ

2562
จานวน(คน)

ร้อยละ

จาแนกตามเพศ
- ชำย
- หญิง

1,304
112

92%
8%

จาแนกตามการจ้งงาน
- พนักงำนประจำ
- พนักงำนรำยวัน

666
719

47%
51%

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
2562

รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

- พนักงำนสัญญำจ้ำง

31

2%

จาแนกตามระดับ
- ผู้บริหำรระดับสูง
- ผู้บริหำรระดับกลำง
- ผู้บริหำรระดับต้น
- ระดับปฏิบตั ิกำร

18
54
159
1,185

1%
4%
11%
84%

จาแนกตามอายุ
- อำยุระหว่ำง 20 - 25ปี
- อำยุระหว่ำง 26 - 30 ปี
- อำยุระหว่ำง 31 - 35 ปี
- อำยุระหว่ำง 36 - 40 ปี
- อำยุระหว่ำง 41 - 45 ปี
- อำยุระหว่ำง 46 - 50 ปี
- 50 ปี ข ึนไป

189
271
251
176
147
137
245

13%
19%
18%
12%
10%
10%
17%

การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง*
แม่เมาะ
รายการ
จานวน(คน )
ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- ชำย
231
16.3%
- หญิง
5
0.4%
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี
153
10.8%
- อำยุ 31-50 ปี
72
5.1%
- อำยุ มำกกว่ำ 50 ปี
11
0.8%
พนักงานพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง / เสียชีวิต จาแนกตามเพศ
- ชำย
48
3.4%
- หญิง
2
0.1%
พ้นสภาพ / เลิ กจ้าง/ เสียชีวิต จาแนกตามช่วงอายุ
- อำยุ 30 ปี
13
0.9%
- อำยุ 31-50 ปี
17
1.2%
- อำยุ 50 ปี
16
1.1%

หงสา
2562
จานวน(คน)
ร้อยละ

กทม
จานวน(คน)

ร้อยละ

13
0

0.9%
0.0%

11
4

0.8%
0.3%

6
6
1

0.4%
0.4%
0.1%

5
9
1

0.4%
0.6%
0.1%

1
0

0.1%
0.0%

0
1

0.0%
0.1%

1
0
0

0.1%
0.0%
0.0%

0
0
1

0.0%
0.0%
0.1%

*พนักงำนพ้นสภำพ/เลิกจ้ำง หมำยถึง พนักงำนทีลำออก ไล่ออก เกษียณอำยุ หรือ เสียชีวิต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ลักษณะการจ้างงาน
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อ กำรจ้ำงงำน ซึงได้มีหลักเกณฑ์และระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนอย่ำงเป็ น
ธรรม เหมำะสมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีมำตรฐำนเดียวกันทังบริษัท พร้อมทังยังคำนึงถึงสิทธิมนุ ษยชนของบุคคล ซึง
จะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน ไม่ ว่ำจะเป็ น เพศ ศำสนำ เชือชำติ อย่ ำงเท่ ำเทียมกัน โดยกำรจ้ำงงำนของบริษัท
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี
1. พนักงำนประจำ เป็ นพนักงำนทีบริษัทตกลงจ้ำงงำนและได้ร ับกำรบรรจุให้เป็ นพนักงำนประจำโดยได้ร ับ
ค่ำ จ้ำงเป็ น รำยเดือน พนักงำนจะได้ส ำมำรถทำนได้จ นครบวำระเกษีย ณอำยุ หำกพนั กงำนปฏิบัติห น้ ำทีท่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมำยอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่ อหน้ำที ไม่ฝ่ำฝื นระเบียบข้อบังคับขอบริษัท หรือมีกำรกระทำทีส่งผลทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
2. พนักงำนรำยวัน เป็ นพนักงำนทีบริษัทตกลงว่ำจ้ำงเป็ น พนักงำนโดยกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นรำยวัน หรือ
รำยชัวโมง ทังนีในกรณีท ีสภำพหน้ำงำนทีต้องทำมีลกั ษณะต่อเนืองเป็ นกำรประจำและจำเป็ นต้องผลัดและสับเปลียนกัน
ทำงำน บริษัทอำจว่ำจ้ำงกำหนดให้พนักงำนทำงำนเป็ นกะตำมตำรำงกะทีบริษัทกำหนดได้
3. พนักงำนสัญญำจ้ำง เป็ นพนักงำนทีบริษัทตกลงว่ำจ้ำงให้ทำงำนกับบริษัทโดยมีสญ
ั ญำจ้ำงเป็ น หนังสือที
กำหนดระยะเวลำจ้ำงเริมต้นและระยะเวลำสินสุดทีแน่นอนและได้รบั ค่ำจ้ำงเป็ นรำยเดือน
ค่าตอบแทนการทางาน
บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของค่ำตอบแทนกำรทำงำนว่ำเป็ นปั จจัยสำคัญทีทำให้พนักงำนมีควำมเป็ นอยู่ที
ดีและมีควำมมันคงในอำชีพกำรงำน ซึงจะส่งผลให้พนักงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมภำคภูม ิใจและพร้อมทีจะสร้ำงผลงำน
ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีมำตรฐำนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักำนและบุคลำกรอย่ ำงเหมำะสม ตำมหน้ ำทีและควำม
รับผิดชอบ มีกำรกำหนดค่ำ ตอบแทนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยจะมีกำรแจ้งตำแหน่ งงำน ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน รวมถึง
สวัสดิกำรต่ำงๆ เบืองต้นก่อนวันเริมงำน และในแต่ละปี บริษัทได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรทำงำนเพือปรับค่ ำตอบแทน
ให้ กับพนัก งำนตำมผลงำนทีผ่ ำนมำ ซึงจะพิจ ำรณำทั งในระยะสันและระยะยำว รวมถึง ให้ส อดคล้อ งกับ กำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนขออุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆเพือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตทีดีขึนของพนักงำน
โดยบริษัทได้วำงแผนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ
การกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษ(โบนัส)
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษัทเป็ นกำรจ่ำยแบบพิจำรณำตำมผลงำนขององค์กร เป็ นตัวชีวัดที
สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิของควำมพยำยำมทีพนักงำนทุ่มเทให้กับองค์กร กำรจ่ำยโบนัสจะช่วยกระตุ ้นให้พนั กงำนมี
ควำมพยำยำมมำกขึน เพือให้องค์กรมีประสิทธิภำพด้ำนผลประกอบกำรทีดี ทังยังเป็ นแรงดึงดูดให้คนสนใจมำร่ วมงำน
กับองค์กร
กองทุนสารองเลียงชี พ(Provident Fund)
กองทุนสำรองเลียงชีพถือเป็ นสวัสดิกำรรูปแบบหนึ งทีบริษัทให้ แก่พนักงำนของบริษัท ซึงกำรเป็ นสมำชิก
กองทุ นสำรองเลียงชีพ นอกจำกจะให้ พนักงำนมีเ งินก้อ นไว้ส ำหรับใช้จ่ ำยเมือยำมเกษีย ณอำยุ แล้วพนั กงำนยังได้
ประโยชน์ทำงภำษีอีกด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เล็ง เห็นถึง กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ทังด้ำ นควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมรถในด้ำนต่ ำงๆ โดยกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนืองสอดคล้องกับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับควำมต้องกำรในกำรทำงำนแต่ละลักษณะงำน
เน้น กำรเสริมสร้ำงทักษะในด้ำนต่ำงๆสำหรับพนักงำนใหม่ และอบรมกำรเพิมควำมชำนำญในสำยงำนสำหรับพนักงำน
ทุกส่วน โดยจัดโครงกำรอบรมทีมุ่งเน้น กำรพัฒนำทักษะและควำมสำมรถในกำรทำงำนและเพิมทักษะในกำรสือสำร
เพือให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
นอกจำกนันบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิกำรนอกสถำนทีเพือเพิมทักษะและควำมชำนำญเชิงวิชำชีพตำม
ตำแหน่งงำน ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และเพือให้เข้ำใจถึงกระบวนกำรทำงำนทีชัดเจน
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2562
ค่าใช้จ่าย(บาท)
537,907

หัวข้อ
กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอกบริษัท

เฉลียต่อคน(บาท)
379.88

ผลการดาเนิ นงานด้านการอบรม
วิ ธีการ
กำรฝึ กอบรมภำยในบริษัท

รายละเอียด

จานวน(หลักสูตร)

ค่าใช้จ่าย

3
10
51

30,000
0
507,907.25

หลักสูตรฝึ กอบรมทัวไป
กำรจัดอบรมOJT
หลักสูตรเพิมทักษะในกำรทำงำน

หมายเหตุ

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
บริษัทได้จดั ให้มีกำรกำหนดสวัดิกำรส่ว นเพิมเติม โดยมีกำรจัดตังคณะกรรมกำรด้ำนสวัสดิกำรพนักงำนทีมำ
จำกกำรเลือกตังซึงจัดตังใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สทิ ธิพนักงำนทุกระกับในกำรสมัครเป็นคณะกรรมกำรด้ำนสวัสดิกำรเพือ
เป็ นตัวแทนในกำรร่วมเจรจำต่อรองกับบริษัทเกียวกับข้อ ปฏิบัติหรือ ข้อตกลงทีมีผลกระทบต่อพนักงำน รับฟั งควำม
คิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงำนผ่ำนช่องทำงคณะกรรมกำรและเป็ นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่ วมมือร่วมใจของ
พนักงำนและบริษัทในกำรดูแลสวัสดิกำรีเป็ น ประโยชน์ต่อพนักงำนทุ กๆด้ำน เช่น กำรจัดกิจกรรมเพือส่ง เสริมควำม
สำมัคคีภำยในบริษัทประจำปี อำทิ งำนปี ใหม่ กำรจัดกิจกรรมเดิน-วิง มำรำธอนประจำปี เป็ นต้น
ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
รายละเอียดการดูแลพนักงาน
กำรตรวจสุขภำพประจำปี
สวัสดิกำรประกันสุขภำพ
สวัสดิกำรอืนๆ
- กระเช้ำเยียมไข้
- พวงหรีด
- ช่วยเหลือกรณีพนักงำนเสียชีวิต
- ช่วยเหลือกรณีญำติพนักงำนเสียชีวิต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

ปี 2562 (คน)
1,017
236
18
20
7
21
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
9.

การกากับดูแลกิ จการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ในกำรดำเนินงำนทีผ่ำ นมำ คณะกรรมกำรบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทังได้ยึดถือและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที
ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึงเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพือให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ดำเนิ นงำน และเพือให้เกิดควำมโปร่งใสต่อ นักลงทุนอันจะทำให้เกิดควำมเชือมันในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยังยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1.1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนและบริหำรงำนภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจ มองทุกฝ่ ำยทีมีควำมเกียวข้องกับ
บริษัทฯ คณะกรรมกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำ และเคำรพสิทธิ ทังของผูห้ ุ้น ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ รวมไป
ถึง พนั กงำน และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำทีต้อ งกำกับดู แลให้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรทีดี ซึง
ครอบคลุมถึง
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของกำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อม
(2) กำรจัดให้มีนโยบำยสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ทีแสดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนเป็ นลำยลักษณ์อ ักษร อำทิ นโยบำยบรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนกำรจัดสรร
ทรัพยำกรสำคัญเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำย
(3) กำรกำกับดูแลให้มีกำรสือสำรเพือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเอือให้มีกำรปฏิบตั ิจริงตำมนโยบำยข้ำงต้น ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิเป็ นประจำ
1.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทฯ อย่ำงยังยืน คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลบริษัทฯ จนนำไปสู่ผล
(governance outcome) ซึงได้ครอบคลุมเรืองต่ำง ๆ ดังต่ อไปนี
(1) สำมำรถแข่งขันและมีผลประกอบกำรทีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(2) กำกับดูแลเพือให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงกำรหำแนวทำงเพือพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนสิงแวดล้อม
1.3 คณะกรรมกำรมีหน้ ำทีดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู ้บริหำรปฏิบตั ิหน้ำทีด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซือสัตย์สุจ ริตต่อบริษัทฯ (duty of loyalty) และดูแลให้กำรดำนินงำนเป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกำรปฏิบัติหน้ ำทีด้วย
ควำมซือสัตย์สุจริต กรรมกำรและผู้บริหำรต้อง
(1) กระทำกำรโดยสุจริต เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
(2) กระทำกำรทีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม
(3) ไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
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1.4 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้ำทีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดี และกำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีและควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจน
ติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรและฝ่ ำยบริหำรปฏิบตั ิหน้ำทีตำมทีได้รบั มอบหมำยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้จดั ทำกฎบัตรหรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร (board
charter) ทีระบุหน้ำทีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพือใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติหน้ำทีของกรรมกำรทุ กคน และ
มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำ วเป็ น ประจำอย่ ำงน้ อยปี ล ะครัง รวมทังได้ทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำทีคณะกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสมำเสมอเพือให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร
(2) คณะกรรมกำรได้ม อบหมำยอำนำจกำรจัดกำรบริษัท ฯ ให้ แ ก่ฝ่ ำยบริห ำร ผ่ ำ นกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร ซึงได้มีกำรบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็ นกำรปลดเปลืองหน้ ำทีควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยังมีหน้ำทีติดตำมดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ปฏิบตั ิหน้ำทีตำมทีได้รบั มอบหมำย
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรทีเป็ นไปเพือความยังยืน Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation
2.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก (objectives) ทีชัดเจนเหมำะสม
สำมำรถใช้เป็ นแนวคิดในกำรกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือสำรให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับเคลือนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ซึงได้กำหนดและสือสำรเป็ นวิสยั ทัศน์ ผ่ำนกำรประชุม คณะกรรมกำร และให้ผู้บริหำรนำไปถ่ ำยทอดให้
พนั ก งำนทรำบอย่ ำงทั วถึง นอกจำกนี คณะกรรมกำรได้ม ีกำรกำกับ ดู แลให้ บริษัทฯ คงไว้ซึงค่ ำ นิ ย มทีสะท้อ นถึง
คุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดี เช่น ควำมรับผิดชอบในผลกำรกระทำ (accountability) ควำมเทียงธรรม
(integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and environmental
responsibilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มนใจว่
ั ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำงและ/หรือประจำปี ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกำรบรรลุว ตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษัทฯ และได้ม ีกำรนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ซ ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนัน ตลอดจนโอกำสและควำมเสียงทียอมรับได้ และ
ได้ให้มีกำรจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์อย่ำงสมำเสมอ
(2) ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มีกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและปั จจัยควำมเสียงต่ำง ๆ ทีอำจมีผลกระทบต่อผู้ม ีส่วนได้เสียทีเกียวข้องตลอดสำย (value chain)
รวมทังปั จจัยต่ำงๆ ทีอำจมีผลต่อกำรบรรลุเ ป้ ำหมำยหลักของบริษัทฯ โดย
(2.1) ระบุวิธีกำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมหรือช่อ งทำงกำรสือสำรระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ ไว้ชดั เจน เพือให้บริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกทีสุด
(2.2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับบริษัทฯ ทังภำยในและภำยนอก ทังทีเป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่ วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผู้ลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน สังคม สิงแวดล้อมหน่วยงำนรำชกำร หน่ วยงำน
กำกับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพือนำไปวิเครำะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่ำวตำมควำมสำคัญและผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อทังบริษัทฯ เพือเลือกเรืองสำคัญทีจะเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำร่ วมกับผู้
มีส่วนได้เสียมำดำเนินกำรให้เกิดผล
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(3) ในกำรกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยยังคงอยู่บนพืนฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
(4) กำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของ
บริษัทฯ ทังทีเป็ นเป้ ำหมำยทีเป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจำกนี ยังได้สือสำรถึงควำมเสียงของกำรตังเป้ ำหมำยทีอำจ
นำไปสู่กำรประพฤติทีผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้ทวทั
ั งบริษัทฯ
โดยให้ผู้บริหำรถ่ำยทอดให้พนักงำนผ่ำนเวทีกำรสัมมนำ ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำร
และพนักงำน
(6) กำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนทีเหมำะสมและติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดยอำจจัดให้มีผู้หน้ำทีรับผิดชอบดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
3.1 คณะกรรมกำรได้กำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทังในเรืองขนำดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมกำรทีเป็นอิสระ ทีเหมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำบริษัทฯ เพือบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักทีกำหนดไว้
(1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึงเป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท ีสำมำรถเอือ
ประโยชน์ให้กบั บริษัทฯ โดยเป็ นผู ้มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบำท
สำคัญในกำรกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนทีวำงไว้
ปั จจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัททีเป็ นผู้บริหำรจำนวน 4
ท่ำน และกรรมกำรบริษัททีไม่เป็ นผู้บริหำรจำนวน 7 ท่ำน โดยมีกรรมกำรทีมีคุณสมบัติเป็ นอิสระ 5 ท่ำน ซึงคิดเป็ น
จำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมกำรบริษัท อันจะทำให้เกิดกำรถ่ วงดุ ลในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรืองต่ ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสม ทังนีคณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละไม่เกิน 3 ปี ตำมกฎหมำยทีเกียวข้องกำหนด
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ต่ อเนื องไม่เ กิน 9 ปี เว้น แต่ มีเ หตุผลและควำมจำเป็ น ตำมที
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ สำมำรถเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัทอืนได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงำนทีเกียวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้รบั ทรำบด้วย
คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรทีมีควำมหลำกหลำย
และข้อมูล กรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ท ีดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอืน ในรำยงำนประจำปี
(2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพือทำหน้ ำที
ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และ
คำสังใด ๆ และเพือให้เรืองสำคัญได้รบั กำรพิจำรณำนรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวนอย่ำงน้ อย 3 ท่ำน เพือทำ
หน้ำทีช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยในรวมทังกำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเพือให้กำรปฏิบตั ิงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ ำเชือถือ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสียงจำนวนอย่ำง
น้ อย 3 ท่ำน เพือทำหน้ำทีช่วยสนั บสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสียงให้
ครอบคลุมทังองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสียงเพือลดผลกระทบต่ อ ธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม
3.2 คณะกรรมกำรได้เลือกบุคคลทีเหมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร เพือดูแลและทำให้มนใจว่
ั ำกำรดำเนิน งำน
ของคณะกรรมกำรเอือต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอ ิสระ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริห ำรมีห น้ ำทีควำมรับผิดชอบต่ ำงกัน คณะกรรมกำรได้
กำหนดอำนำจหน้ำทีของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำรไว้ชดั เจน และเพือไม่ให้คนใดคนหนึงมีอำนำจ
โดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลทีดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร
(1) ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผู้นำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีของประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย
ควรครอบคลุมในเรืองดังต่ อไปนี
(1.1) กำกับติดตำมและดูแลให้มนใจได้
ั
ว่ำ กำรปฏิบตั ิหน้ำทีของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุ ประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลให้มันใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมี
จริยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดี
(1.3) กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และมี
มำตรกำรทีดูแลให้เรืองสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1.4) จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ำยบริหำรจะเสนอเรืองและมำกพอทีคณะกรรมกำรจะอภิปรำย
ประเด็น สำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั วกัน ร่ วมกับกำรส่ง เสริมให้คณะกรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
(1.5) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรทีเป็ นผู ้บริหำรและคณะกรรมกำรทีไม่
เป็ นผู ้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
3.3 กำหนดกำรสรรหำและกำรคัดเลือกกรรมกำรให้มีกระบวนกำรทีโปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบำย
กำหนดว่ำบุคคลทีจะได้รบั กำรแต่งตังให้ดำรงตำแหน่ ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมทีกฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถรวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนทีเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.4 คณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนทีมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทังระยะสันและระยะยำวโดย
(1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ท ีคำดว่ำจะได้รับจำกคณะกรรมกำรแต่ ละคน กรรมกำรทีได้ร ับมอบหมำยหน้ำทีและควำมรับผิดชอบเพิมขึน
เช่น เป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้ร ับค่ำตอบแทนเพิ มทีหมำะสมด้วย ทังนีอยู่ใ นลักษณะทีเปรียบเทียบ
ได้กบั ระดับทีปฏิบตั ิอยู่ในอุตสำหกรรม
(2) ผู้ถือหุ ้นเป็ นผู้อนุ มตั ิโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ทังรูปแบบทีเป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสม ทังค่ ำตอบแทนในอัตรำคงที (เช่น
ค่ำตอบแทนประจำ เบียประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึงเชือมโยงกับ
มูลค่ำทีบริษัทฯ สร้ำงให้กบั ผู ้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ใ นระดับทีสูงเกินไปจนทำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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3.5 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีและจัดสรรเวลำ
อย่ำงเพียงพอ
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยป้อ งกันเกียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ำ
กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้อ งเป็ นไปพือประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
และควรหลีกเลียงกำรกระทำทีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรำยกำรทีพิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำ ว
และต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มีอำนำจในกำรอนุมตั ิธุรกรรมนันๆ
(2) กรรมกำรแต่ละคนต้องเข้ำร่วมประชุมไม่น้ อยกว่ำร้อ ยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัททังหมดทีได้จดั ให้มีขึนในรอบปี
3.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
กิจกำรอืนทีบริษัทฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแ ลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพือให้บริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแ ลกิจกำรและกำรดำเนิ นงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็ น
หน่ วยงำนหนึงของบริษัทฯ และ/หรือสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทฯ จึงกำหนดให้กำรเสนอชือและกำรใช้ส ิทธิออกเสียงในกำรแต่ งตังบุคคลเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน โดยบุคคลทีได้รบั แต่งตังให้เป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม มีหน้ ำทีดำเนินกำรเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมนันๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้
กำหนดให้บุคคลทีได้รบั แต่งตังนันต้องได้รับอนุม ัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่ อนทีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงใน
เรืองสำคัญในระดับเดียวกับทีต้องได้ร ับอนุม ัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหำกเป็ น กำรดำเนินกำรโดยบริษัทฯ เอง ทังนี
กำรส่งกรรมกำรเพือเป็ นตัวแทนในบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ ำวเป็ น ไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และ/
หรือข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว
นอกจำกนี ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลทีได้ร ับแต่งตังจำกบริษัทฯ นันต้อง
ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรืองกำรทำรำยกำรเกียวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึงสินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำร
สำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่ำ วให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำ
รำยกำรข้ำงต้น ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ รวมถึ งต้อ งกำกับดู แลให้มีระบบกำรควบคุม ภำยในที
เหมำะสมรัดกุมเพียงพอและกำรทำรำยกำรต่ ำง ๆ เป็ นไปอย่ ำงถู กต้องตำมกฏหมำย นอกจำกนีได้ก ำหนดให้ม ีกำร
จัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้
ทันกำหนดด้วย
3.7 คณะกรรมกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เกียวข้องในระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เป็ น ต้น เพือให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื อง กำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริษัทฯ หรือใช้บริกำรของ
สถำบันภำยนอกก็ได้ ซึงเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนืองคณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
ในกรณีท ีมีกำรเปลียนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที
เป็ น ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ ำทีของกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจัดให้ม ีกำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่
3.8 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแ ลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทีจำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริษัทฯ ทีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ทีจำเป็ น และเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรโดย
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(1) บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิม
ตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
(2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมกำรได้กำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุ กำรบริษัททีเหมำะสมทีจะปฏิบตั ิ
หน้ำทีในกำรให้คำแนะนำเกียวกับด้ำ นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีคณะกรรมกำรจะต้อ งทรำบดูแลกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทังประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร นอกจำกนี คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุ กำรบริษัทใน
รำยงำนประจำปี ของบริษัท
(4) เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้รบั กำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนืองซึงเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำทีจำกหน่ วยงำนทีเกียวข้องอย่ำงสมำเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ในกำรสรรหำผู้บริหำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำหนดว่ำบุคคลทีจะได้รับกำรแต่ งตังให้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมทีกฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
รวมถึงประสบกำรณ์ ทำงำนทีเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่ง เสริมและ
อำนวยควำมสะดวกให้ม ีกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เ กียวข้อ งในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เป็ น ต้น เพือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนือง กำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู ้ซึงเป็ นกำรภำยในบริษัทฯ หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกก็ได้
คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรหมุนเปลียนงำนทีได้รบั มอบหมำยตำมควำมถนัดของผู้บริหำรและพนักงำน
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร
ฝ่ ำยกำรเงิน จะกำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวเพือเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัทฯ
ทังนี เพือพัฒนำผู้บริหำรและพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึนและให้สำมำรถทำงำนแทนกันได้
4.1 กำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และผู ้บริหำรระดับสูง
ตำมทีมติประชุ มคณะกรรมกำรบริษัท ครังที 3/2558 เมือวันที 2 มีนำคม 2558 มีมติกำหนด ขอบเขต
หน้ำที และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำร โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรมีอำนำจในกำรจ้ำง แต่ งตัง
โยกย้ำย ปลดออกและเลิกจ้ำงพนักงำนบริษัทในตำแหน่ งทีตำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำร และมีอำนำจกำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนบำเหน็จรำงวัล เงินโบนัส และปรับขึนเงินเดือนสำหรับพนักงำนบริษัทในตำแหน่ งทีตำกว่ำประธำน
เจ้ำหน้ำทีบริหำร ภำยใต้กรอบ และนโยบำยทีคณะกรรมกำรบริหำรกำหนดไว้และ/หรือตำมทีกำหนดไว้ในอำนำจอนุ มัติ
(Authority Limits)
นอกจำกนี ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครังที 8/2559 เมือวันที 12 กันยำยน 2559 ได้มีมติเพิม
ขอบเขตหน้ ำทีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ทีมีควำมเหมำะสม
เพือดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรของบริษัท เพือเสนอชือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่ งตังต่ อไป โดย
บุคคลดังกล่ำ วจะต้องมีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชียวชำญ และเป็ นผู้ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทเกียวกับกำรสรรหำผู ้บริหำรด้วย
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ทังนี บุคคลทีได้รบั กำรแต่งตังให้ดำรงตำแหน่ งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมมำตรำ 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหำชนจำกัด และต้องไม่ม ีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที กจ. 8/2553 เรือง กำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ (รวมทังทีได้มีกำรแก้ไขเพิมเติม ) รวมทังต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์ กำร
ทำงำนทีเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนทีเป็ นเครืองจูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร ผู้บริหำรระดับสูงและบุคลำกรอืน ๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เป้ ำหมำยหลักของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ในระยะยำวซึงรวมถึง
(1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน ผลกำรดำเนิน งำนงำนระยะสัน
เช่น โบนัส และผลกำรดำเนินงำนระยะยำว เป็ นต้น
(2) กำรกำหนดนโยบำยเกียวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรคำนึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
หรือเท่ำกับระดับอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร เป็ นต้น
4.3 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรให้ม ีจำนวน ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจูงใจทีเหมำะสม ซึงได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
5.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมมีควำมรับผิดชอบต่ อสังคมและ
สิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพือให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สำมำรถบรรลุว ัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักที
เป็ น ไปด้วยควำมยั งยืน ซึงบริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ม ีส่วนได้เสีย
ภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู ้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ เป็ น ต้น โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและกำรรับฟั งข้อคิดเห็นจำกผู ้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและกำร
พัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเกียวข้องเพือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี นอกจำกนีในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ ำย ตำมแนวทำงดังต่อ ไปนี
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุ รกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมันทีจะสร้ำงผลกำร
ดำเนินงำนทีดีและกำรเจริญเติบโตทีมันคง เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว รวมทังกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ด้วยควำมโปร่งใสและเชือถือได้ต่อผู้ถือหุ ้น
พนักงำน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อ พนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผ ลตอบแทนที
เหมำะสมนอกจำกนี บริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำน
อย่ำงสมำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึ กอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัวถึงกับพนักงำนทุ กคนและ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนทีมีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้คงอยู่ก ับบริษัทฯ เพือพัฒนำบริษัทฯ ต่อไป อีกทังยัง
ได้กำหนดแนวทำงในกำรต่ อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน รวมทังปลูกฝั งให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับทีเกียวข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่ค้ำ : บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค ้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขันบนข้อมูลทีเท่ำเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัทฯ นอกจำกนี บริษัทฯ ยัง
ได้จัดทำรูป แบบสัญ ญำทีเหมำะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ ำย และจัดให้มีระบบติดตำมเพือให้ม ันใจว่ำได้มีกำร
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ปฏิบัติตำมเงือนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน วำงกระบวนกำรทีสำมำรถป้ อ งกันกำรทุ จริตและประพฤติมิชอบในทุก
ขันตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษัทฯ ซือสินค้ำจำกคู่ค ้ำตำมเงือนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่
ค้ำอย่ำงเคร่งครัด
ลูกค้ำ : บริษัทฯ รับผิดชอบต่ อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณ ภำพและมำตรฐำนของบริกำร รวมถึงกำร
ตอบสนองต่ อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำกทีสุด เพือมุ่งเน้ นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำในระยะยำว
เจ้ำหนี : บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมเงือนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำทีมีต่อเจ้ำหนี เป็ นสำคัญ รวมทัง กำรชำระคืน
เงินต้นดอกเบียและกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้ส ญ
ั ญำทีเกียวข้อง
คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันทีดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง
สนับสนุ นและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม
สังคมและส่ วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ควำมสำคัญต่ อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิงแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตของผู้คนทีมีส่วนเกียวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มีจิตสำนึก
และควำมรับผิดชอบต่ อสิงแวดล้อมและสังคม รวมทังจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที
เกียวข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี บริษัทฯพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทีเป็ นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึง
สิงแวดล้อมและสังคม
นอกจำกนี ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระทำผิดทำง
กฎหมำยควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทังนี ข้อมูลร้องเรียนและเบำะแสทีแจ้งมำยังบริษัท
ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสังกำรตรวจสอบข้อมูลและหำแนว
ทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
5.2 คณะกรรมกำรจัดให้มีกรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัทฯ ทังดูแลให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิมโอกำสทำงธุรกิจและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมเสียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนีคณะกรรมกำรยังกำกับให้ฝ่ำย
จัดกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีกำรสือสำร
ให้กบั ผูใ้ ช้งำน เพือให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักได้
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสียง เนื องจำกเห็นว่ำกำรบริหำรควำม
เสียงถือเป็ นรำกฐำนสำคัญของกำรบริหำรธุรกิจ โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสียงไม่ว่ำจะเป็นกำรระบุควำมเสียง กำร
ประเมินควำมเสียง ตลอดจนกำรควบคุมดูแลและทบทวนควำมเสียงเป็ นประจำถือเป็ นกำรบริหำรเชิงรุกทีบริษัทฯ ต้อง
ทำและนำมำปฏิบตั ิอย่ำงสมำเสมอ
คณะกรรมกำรควำมเสียงปฏิบัติง ำนโดยตระหนั กถึง ขอบเขตหน้ ำทีตำมทีระบุไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสียงและทีได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีดีรวมถึงกำร
ควบคุมภำยในทีเพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ กับทังมีกำรติดตำมควำมเสียงอย่ำงใกล้ชิด ซึงเป็น ส่วนทีทำให้บริษัทฯ
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินตำมแผนธุรกิจทีกำหนดไว้ได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิมให้บริษัทฯ เพือ
ส่งมอบให้แก่ทงผู
ั ้ถือหุ้นและผู้ทีมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่ำงยังยืน โดยกำรบริหำรควำมเสียงจะประกอบด้วยควำม
เสียงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสียงด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร ควำมเสียงด้ำนกำรเงิน และควำมเสียงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ซึงกำรบริหำรควำมเสียงเป็ นหน้ำทีของผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน ทีต้อ งสำมำรถระบุควำมเสียงทีจะเกิดขึนในกำร
ปฏิบตั ิงำน และสำมำรถควบคุมหรือจัดกำรควำมเสียงดังกล่ำวให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
ปั จจุบ ันบริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสียงด้ำนต่ ำงๆ โดยใช้กำรกำกับดูแลทีดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ จริตคอร์ร ัปชัน ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบประเมินผล
กำรดำเนินงำน ดัชนีวดั ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ มำตรฐำน ISO 9001:2015
กำรประเมินควำมเสียงเป็ นกระบวนกำรทีประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน กำรระบุและกำรจัด
ระดับควำมเสียง ทีมีผลกระทบต่อ กำรบรรลุว ัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้พิจำรณำปั จจัยทัง
ภำยนอกและภำยในทีอำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลุ วัตถุประสงค์ทีกำหนดไว้ ซึงบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสียงไว้ ได้แก่ ระดับโอกำสทีจะเกิดควำมเสียง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ซึงสำมำรถกำหนดเกณฑ์ได้ทงเกณฑ์
ั
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยใช้เป็ นพืนฐำนในกำรประเมินควำมเสียงต่ำง ๆ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสียงบริษัท ฯ จะให้ฝ่ำยทีรับ ผิดชอบควำมเสียงแต่ ละเรืองรำยงำนสถำนะ
ควำมเสียง รวมถึงให้ฝ่ำยทีเกียวข้องวิเครำะห์และติดตำมกำรเปลียนแปลงของสภำพแวดล้อมทังภำยในและภำยนอก
รวมถึงกำรเปลียนแปลงในควำมเสียงทีอำจเกิดขึน ซึงอำจส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนจัดกำรควำมเสียงและกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ รวมถึงอำจนำไปใช้ในกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสียงซึงจะมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง
6.2 คณะกรรมกำรได้จดั ตังคณะกรรมกำรตรวจสอบทีสำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ
โดย

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีกรรมกำร
อย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชือถือของงบกำรเงิน
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นคณะกรรมกำรอิสระทีจัดตังขึนเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทีเกียวข้อง รวมทังกำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพือให้กำรปฏิบัติงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็ น ไปอย่ำงโปร่งใสและน่ ำเชือถือ
โดยมีอำนำจ หน้ำที และควำมรับผิดชอบทีสำคัญ ซึงกำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึงได้รับกำรอนุม ัติ
ตำมมติของทีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครังที 3/2558 วันที 2 มีนำคม 2558 ดังนี
(2.1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
(2.2) สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal audit) ทีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่ งตัง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับกำรตรวจสอบภำยใน
(2.3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีควำมเป็ นอิสระเพือทำหน้ำทีเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้ำร่วมประชุมกับผู้ส อบบัญชีโดยไม่ มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง
(2.5) พิจำรณำรำยกำรทีเกียวโยงกัน หรือรำยกำรทีอำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังประกำศและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมำยทีเกียวข้อง ทังนี เพือให้มันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
(2.6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ซึง
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี
(ก) ควำมเห็นเกียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ควำมเห็นเกียวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(ค) ควำมเห็นเกียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควำมเห็นเกียวกับควำมเหมำะสมของผู ้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกียวกับรำยกำรทีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับจำกกำรปฏิบัติหน้ ำที
ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอืนใดทีเห็น ว่ำผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุ นทั วไปควรทรำบภำยใต้
ขอบเขตหน้ำทีและ ควำมรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไ ขขอบเขตอำนำจ หน้ ำทีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ทีเกียวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ ำที ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
อำนำจใน กำรว่ำจ้ำงหรือนำผู้เชียวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หำกพบหรือมีข ้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี ซึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อคณะกรรมกำร
บริษัทเพือดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีควำมบกพร่อ งทีสำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมข้ำงต้ นต่ อสำนักงำนคณะ กรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกียวกับกำรแต่ งตัง เลิกจ้ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และ
อัตรำของ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
(2.11) จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่ อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง
(2.12) สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแ ลกิจ กำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจำปี ซึงได้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีได้รบั มอบหมำย
(2.13) ปฏิบตั ิกำรอืนใดตำมทีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ มเติ มดังนี
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท ทังนีโดยให้นับรวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้องด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีมีส่วนร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีปรึกษำทีได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู ้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริษัทย่ อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำ
ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
(3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอำจจะเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ทีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี อีกทังไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทังในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะทีจะทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ
(4) ไม่ม ีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเป็ นบิดำมำรดำ
คู่สมรสพีน้องและบุตร รวมทังคู่สมรสของบุ ตรของกรรมกำรรำยอืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริษัทฯ ผู้ม ีอำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั กำรเสนอชือเป็ นกรรมกำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมกำรทีได้รบั กำรแต่งตังขึนเพือเป็ น ตัวแทนรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ นอกจำกนีแล้วยังต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือ
รำยงำนได้อย่ำงมีอิสระตำมภำรกิจทีได้รับมอบหมำยโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ ใดๆ ทีจะมำบีบบังคับให้ไม่สำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้ตำมทีพึงจะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้ม ีอำนำจควบคุม หรือนิติบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้ม ีอำนำจควบคุม หรือหุ ้นส่วน
ผู้จดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีปรึกษำกฎหมำยหรือที
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึงได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง ทังนีในกรณีทีผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติ
บุคคลให้รวมถึงกำรเป็ น ผู ้ถือหุ้น รำยใหญ่ กรรมกำรซึงไม่ใช่กรรมกำรอิส ระ ผู้บริหำร หรือหุ ้นส่ วนผู ้จัดกำรของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจกำรทีมีสภำพอย่ ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีมีส่วนร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีปรึกษำทีรับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ ้นร้อยละหนึงของจำนวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทย่อยอืน ซึงประกอบกิจกำรที
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแบ่งปั นทีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ ตำมคุณ สมบัติ ทีสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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6.3 บริษัทฯ มีนโยบำยขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซือสัตย์สุจริต มี
เหตุ ผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมทีดี เพือผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ท ีมีส่วน
เกียวข้องหรือ เกียวโยงกับรำยกำรทีพิจำรณำเปิ ดเผยข้อ มู ลเกียวกับส่วนได้เ สียของตนและผู้ท ีเกียวข้อ งให้บริษ ัทฯ
ทรำบ และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุ มตั ิในรำยกำรดังกล่ำว
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกียวโยงกัน และรำยกำรทีมีควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ท ี
สอดคล้อ งกับกฎหมำย ตลอดจนข้อ บังคับ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทังจะเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมกำรมีข้อกำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ ำงน้อยก่อ นกำรพิจำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดูแลให้กรรมกำรทีมีส่วนได้
เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในลักษณะทีอำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชือถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ม ีระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
(1) คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บุคลำกรทีเกียวข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ท ีเหมำะสมกับหน้ ำทีควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึง
ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้จดั ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนุ กำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีมีควำมถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส
และทันเวลำ ทังข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไป ตลอดจนข้อมูลอืนทีมีผลหรืออำจมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ ซึงล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ตำมหลักเกณฑ์ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในรวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ และ
จะจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีใน
รำยงำนประจำปี
(4) ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรได้คำนึงถึงปั จจัยทีเกียวข้องโดยในกรณีที
เป็ นรำยงำนทำงกำรเงินจะพิจำรณำปัจจัยอย่ำงน้ อยดังต่ อไปนีด้วย
(4.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(4.2) ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกียวกับ
ระบบควบคุมภำยใน รวมทังข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่ำนกำรสือสำรในช่อ งทำงอืนๆ (ถ้ำมี)
(4.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4.4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริษัท
(5) คณะกรรมกำรกำกับให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึงรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทังสนับสนุ นให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพือประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
ทุกไตรมำส ทังนี เพือให้นักลงทุนได้ร ับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมำสได้ดียิงขึน นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
โดย

7.2 คณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี

(1) คณะกรรมกำรกำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และมี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสมำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรจะร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำกเริมมี
สัญญำณบ่งชีถึงปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี
(2) ในกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุ มัติ คณะกรรมกำร
จะต้องพิจำรณำอย่ำงถีถ้วนและต้องมันใจว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อ เนืองในกำรดำเนินกิจกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนี
7.3 บริษัทฯ ได้แต่งตังนำย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ น เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพือทำหน้ ำทีติดต่อสือสำรกับนักลงทุ นหรือผู้ถือหุ ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมเพือวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
เป็ น ประจำ รวมทังจะเผยแพร่ข ้อ มูลของบริษัทฯ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปของบริษัท ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ ้น
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับควำมน่ ำเชือถือ และหน่วยงำนรัฐทีเกียวข้องรับทรำบผ่ ำนช่องทำงต่ ำง ๆ
กล่ำ วคือ กำรรำยงำนต่ อสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจำกนี บริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ ำงสมำเสมอทัง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพือให้ผู้ถือหุ ้นได้ร ับข่ำวสำรเป็ นประจำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลทีอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีกำรปรับปรุ งให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึงข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ำงบริษัทและผู้บริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสำรทำงทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่ำงๆ เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
8.1 บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิขนพื
ั นฐำนต่ำ ง ๆ ของผู้ถือหุ ้น ทังในฐำนะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซือ ขำย โอน หลักทรัพย์ทีตนถืออยู่ สิทธิในกำรทีจะได้รับส่วนแบ่งผล
กำไรจำกบริษัทฯ สิทธิในกำรได้ร ับข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำ ง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ ้น สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรืองสำคัญของบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตังหรือถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่ งตังผู้สอบบัญชี กำรอนุมตั ิธุรกรรมทีสำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็ นต้น
(1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดกำรประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังวำระกำรประชุมทีเกียวข้องต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดกำรประชุมดังกล่ ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ข องบริษัทฯ รวมทังจะจัดทำและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมทังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
(2) บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ ้นรำยย่ อยสำมำรถเสนอชือกรรมกำรหรือเสนอวำระ
เพิมเติมได้กอนวันประชุมผู้ถือหุ ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจนเป็ น กำรล่วงหน้ ำเกียวกับวิธีกำรทีให้ผู้ถือ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หุ้นรำยย่อยจะเสนอชือบุคคลเพือเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรรวมทังหลักเกณฑ์เพือพิจำรณำว่ำบริษัทฯ จะเพิมวำระกำร
ประชุมทีผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในกำรดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ ้นแต่ละครังบริษัทฯ จะให้โอกำสแก่ผู้ถือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กันโดยก่อนเริมกำรประชุมประธำนในทีประชุมจะชีแจงวิธีกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีต้อง
ลงมติในแต่ละวำระและยังเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉัน ทะทีเข้ำร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็
นข้อเสนอแนะรวมทังซักถำมในแต่ ละวำระโดยใช้เวลำอย่ ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในทีประชุมจะ
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระทีกำหนดไว้ รวมทังจะมิให้ผู้บริหำรเพิมวำระกำรประชุมทีไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ ้นทรำบ
ล่ว งหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระทีมีควำมสำคัญซึงผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
(4) ในวำระเลือกตังกรรมกำรบริษัทฯ จะสนับสนุ นให้มีกำรเลือกตังเป็ นรำยคน
(4.1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ ำง ๆ ให้ผู้
ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอืนใดตำมทีกฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ประกำศกำหนด โดยในแต่ ละวำระกำรประชุม จะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษ ัทประกอบ รวมทังข้อ มู ล
ประกอบกำรประชุมทีเพียงพอเพือให้ผู้ถือหุ ้นได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลล่ วงหน้ำก่อนวันประชุม นอกจำกนี บริษัทฯ
จะนำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(4.2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ทีบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(4.3) ในกรณีท ีผู้ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอืนใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใด
ตำมทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตังคำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเกียวข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และ
จะมีกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเกียวข้องเข้ำร่วมในกำรประชุมผู ้ถือหุ้นเพือตอบคำถำมในทีประชุม
(4.5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลำกรทีเป็นอิสระทำหน้ ำทีช่วยในกำรตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ
(4.6) ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมทีบันทึกข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วนในสำระสำคัญรวมทังจะมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีสำคัญไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนีบริษัทฯ จะนำผลกำรลงคะแนนในแต่ ละวำระรวมทัง
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือให้ผถ้ ือหุ้นได้พิจำรณำ
8.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ ้นเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภำพ และเอือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สทิ ธิของตน
(1) ในกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จะใช้สถำนทีซึงสะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนทีซึงแสดง
สถำนทีจัดกำรประชุมผู้ถือหุ ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำทีเหมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอ ทังนีเพือให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีจะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ ้นของบริษัท
(2) บริษัทฯ จะสนับสนุน ให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ เพือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกำรนับผลกำรลงคะแนน
8.3 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติทีประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมกำร ได้ดูแลให้กำรจัดส่ง สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ย ทีแสดงถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม เพือควำมยังยืนของกิจกำร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็ นส่วนหนึง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี
10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ท ีจะดำเนินธุ รกิจ ให้เจริญเติบโตบนพืนฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลอย่ ำงยังยืน
รวมทังคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสำคัญ ทังนี เพือมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน
และสังคมได้อย่ ำงเป็ นสุข และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ ำไปพร้อมๆ กัน เพือให้เ ป็ นไปตำมเจตนำรมณ์แ ละ
แนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำงยังยืน เพือให้
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนโดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษัทฯ มุ่ง เน้นทีจะประกอบธุ รกิจด้วยควำมซือสัตย์ส ุจริต เป็ น ธรรม มีจรรยำบรรณ และตังมันทีจะแข่งขัน
ทำงกำรค้ำตำมหลักจริย ธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ ำงเสมอภำคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมทีขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีควำมเป็ นควำมลับ
ของคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ ใด ๆ ทีไม่ สุจริตทำงกำรค้ำในกำรจัดซือเครืองจักร เป็ นต้น
นอกจำกนี บริษัทฯ ยังได้เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู ้อืน โดยบริษัทฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
กฎหมำยหรือข้อกำหนดเกียวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมีี ลขิ สิทธิถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็ นต้น อีกทัง บริษัทฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส ำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษัท ฯ ในทุก
ระดับชันให้เกิดควำมรับผิดชอบต่ อสังคมด้วย
2. กำรต่ อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ มีกำรบริหำรกิจกำรบนพืนฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทีเกียวข้องกับกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำทีของรัฐ
หรือภำคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบ่งหน้ ำทีควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และ
สำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่ วยงำนให้มีควำมชัดเจน เพือให้มีกำรถ่ วงดุ ลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบ
ระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี
1.

2.

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ดำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตคอร์ร ัปชันใน
ทุกรูปแบบทังทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเกียวข้อง และให้มีกำรสอบทำน
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนีอย่ำงสมำเสมอ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ฯ มีหน้ำทีต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรกระทำที
เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงั คับบัญชำ หรือบุคคลทีรับผิดชอบ
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำ ง ๆ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

บริษัทฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ ้มครองผู้ร้องเรียนทีแจ้งเรืองกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน รวมทังบุคคลที
ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้องปฏิบ ัติต นเป็ น แบบอย่ ำงในกำร
ต่อ ต้ำนกำรทุ จริตคอร์ร ัปชัน และมีหน้ ำทีในกำรให้กำรส่ง เสริมและสนับสนุน นโยบำยต่ อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน เพือสือสำรไปยังพนักงำนและผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่ ำย รวมทังทบทวนควำมเหมำะสม
ของนโยบำยและมำตรกำรต่ ำง ๆ เพือให้เหมำะสมกับกำรเปลียนแปลงของสภำพธุ รกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
ผู้ทีกระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชันจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบทีบริษัทฯ กำหนด
ไว้ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิดกฎหมำย
บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรเผยแพร่ ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนั กงำนของ
บริษัทฯ ให้มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม ควำมซือสัตย์ควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำทีของตน
บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สญ
ั ญำ คู่ค้ำ หรือบุคคลอืนทีต้องปฏิบัติหน้ ำที ทีเกียวข้องกับบริษัทฯ รำยงำน
กำรละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท
บริษั ท ฯ มีน โยบำยในกำรสรรหำหรือ กำรคัดเลื อกบุค ลำกร กำรเลื อนตำแหน่ ง กำรฝึ ก อบรม
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรกำหนดค่ ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ
อย่ ำงเป็ นธรรมและเพี ย งพอ เพื อป้ องกัน กำรทุ จริตคอร์ร ัปชันภำยในองค์กร และเป็ น กำรสร้ ำง
หลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ
เพือควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรืองทีมีควำมเสียงสูงกับกำรเกิดกำรทุ จริตคอร์รัปชันในเรือง
ดังต่อไปนี ให้กรรมกำร ผู้บริห ำรและพนักงำนของบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลียงรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำทีเหมำะสม
9.2. กำรให้ห รือรับเงิน บริจำค หรือเงิน สนั บ สนุ น ต้ องเป็ น ไปอย่ำงโปร่ ง ใส และถูกต้ องตำม
กฎหมำย โดยต้องมันใจว่ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นดังกล่ำวไม่ไ ด้เป็ น
กำรอำพรำงกำรติดสินบน
9.3. ในกำรดำเนิน กิจ กำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมู ล และกำรดำเนิน กำรอืน ๆ กับ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ หรือ เอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่ ำงโปร่ ง ใส และถู กต้ อ งตำมกฎห มำย
นอกจำกนี กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขันตอนของกำรดำเนินกิจกำร
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3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบัติต่อผู้ท ีมีส่วนเกียวข้องไม่ว่ำ
จะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุ ณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึ งถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพทีเท่ ำเทียมกัน ไม่ ละเมิดสิทธิขนพื
ั นฐำน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็ นในเรืองของเชือชำติ สัญชำติ ศำสนำ
ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ ำงกำย หรือสถำนะทำงสั ง คม รวมถึง จัดให้ม ีกำรดูแลไม่ ให้ธุรกิจ ของ
บริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น
นอกจำกนี บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มีกำรมีส่วนร่ วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผู ้ทีได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทังนี เพือให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ ำน
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยทีจะช่วยเพิมมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยืนของ
บริษัทในอนำคต ทังนี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1.
2.
3.

4.

5.
6.

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุ ษยชน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน
จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเงือนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเป็ นธรรม
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึ กอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเกียวข้องเพือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
จัดให้มีส วัสดิกำรด้ำนต่ ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมทีกฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น
และนอกเหนือจำกทีกฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ เป็ นต้น รวมถึงกำร
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ น
ต้น
จัดให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แ ก่บุคลำกรทุ กระดับชันของบริษัท ฯ โดยพิจำรณำจำกปั จ จัย
ควำมเสียงตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีทำงำนทีดี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมัยทีดี และดูแลสถำนทีทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
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7.

เปิ ดโอกำสให้พ นักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้ องเรียนเกียวกับ กำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำทีไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้กำรคุ ้มครองพนักงำนทีรำยงำนเรืองดังกล่ำว

5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษัทฯ มุ่ง มันทีจะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัทเพือควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และยึดมันในกำรปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซือสัตย์ โดยกำรจัดหำเครืองจักรและบำรุงรักษำเครืองจักรให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพือส่ง มอบงำนได้ตำมปริมำณทีกำหนดกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำรทำงำนทีมี
ควำมสำคัญ จะมีกำรหำรือร่วมกับลูกค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ
6. กำรดูแลรักษำสิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนิ นกำรและ
ควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทีเกียวข้องกับกำรดูแลรักษำสิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงได้ติดตังระบบหัวฉีด
นำให้แก่ระบบสำยพำนลำเลียง กำรจัดฝูงรถบรรทุกวิงรำดนำและสเปรย์นำตลอดทัวบริเวณพืนทีปฏิบัติงำน เพือลด
ปริมำณฝุ่นละอองทีเกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำน และดำเนินกำรควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครืองจักรและกำรระเบิดหน้ำ
ดิน ไม่ ให้รบกวนผู้อยู่ อำศัยในชุมชน นอกจำกนี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงกำรควบคุมมลพิษทำงนำ โดยได้ติดตังระบบ
บำบัดนำเสียตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพือลดกำรก่อมลพิษให้น้อยลงทีสุดเท่ำทีจะเป็ นไป
ได้
ทังนี บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมเพือสิงแวดล้อมดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและ
งบประมำณมำอย่ำงต่อเนืองและเป็ นกิจกรรมทีมีกำรประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยอย่ำงใกล้ช ิด
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
สังคม โดยมีนโยบำยทีจะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน โดยกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนและสนับสนุน
ทุน กำรศึก ษำ นอกจำกนี บริษ ัท ฯ ยัง มีนโยบำยทีจะให้ควำมสนับสนุ นต่อ สัง คมรอบข้ำง ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรให้ เงิน
สนับสนุ นแก่สถำนีตำรวจ เพือปรับปรุ งอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรประชำชน กำรให้เงินสนั บสนุ นแก่ก ิจกำรทำงศำสนำ
รวมถึงกำรให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยำบำลในกำรปรับปรุงเครืองมือเครืองใช้
10.2 การดาเนิ นงาน
บริษัทฯ จัดทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึง กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง โดยกำหนดกลุ่มผู้ มีส่ว นได้เ สียทีบริษัท ฯ ให้
ควำมสำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำซึงมีจำนวนน้ อยรำยทำให้ต้อ งมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนอย่ำ งมีคุณภำพสูง สุ ด
พนักงำนจำนวนหลำยร้อยคนทีเป็ นฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรทำงำนอยู่กบั เครืองจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน รวมทังกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม นอกจำกนียังให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลชุมชน
และสิงแวดล้อมใกล้เคียงพืนทีปฏิบัติงำน ทีมีควำมอ่อนไหวต่อ กำรดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำ
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พลังงำนถ่ำนหิน โดยบริษัท ฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสียงดังกล่ำ วอยู่ในระดับสูง หำกเกิดกำรร้องเรียน ประท้วงจำก
ชุมชนหรือผิดกฏระเบียบรำชกำรทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรให้พนักงำนทุกระดับของบริษั ทมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
ในส่วนทีเกียวข้อง โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคมผ่ำ นทำงช่อ งทำงกำรสือสำรของบริษัท ฯ ทัง
รูป แบบกำรประชุ ม ระดับผู้ บ ริห ำร กำรประชุม ระดับ ฝ่ ำย บอร์ ด ประชำสัม พัน ธ์ ระบบ Intranet และวำรสำร
ประชำสัมพันธ์ภำยในบริษัทฯ พร้อ มทังกำหนดอยู่ในหัวข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอบรมพนั กงำนเพือยำให้
ตระหนักถึงควำมสำคัญเป็ นระยะ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีวัดผลกำรดำเนินงำนทีสำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึงสะท้อนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยดังกล่ ำว เช่น 1) เป้ ำหมำยกำรผลิตประจำปี เพือให้มันใจว่ำบริษัทสำมำรถส่งมอบงำนให้ กฟผ. ได้ท ันตำม
ปริมำณและระยะเวลำทีกำหนด 2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ทีมีต่อกำรทำงำนของบริษัทฯ ตำมสัญญำและ
กำรดำเนิน งำนของบริษัทฯ เพือป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่นทุกไตรมำส และ 3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบ ัติเหตุ ในกำร
ทำงำนทังอุบ ัติเหตุ ขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ ทีก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ ของพนักงำน ทังนี จะมีกระบวนกำร
ติดตำมและสรุปผลกำรดำเนิ น งำนตำม KPIs ทีเกียวข้อ งกับกำรป้ อ งกันอุบัติเหตุ เพือประกอบกำรพิจำรณำผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ ง ในการดาเนิน โครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิงแวดล้อม ทีกาหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผู ้ว่าจ้าง) โดยเริมปฏิบ ัติการตามแผนตังแต่ เ ริม
โครงการในปี 2558
บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมประจาปี ภายใต้ ชือกิจกรรม การแข่ง ขัน เดิน-วิง มาราธอน เพือส่ง เสริมสุข ภาพและ
สร้างความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างพนั กงานด้ วยกัน และร่วมรณรงค์ให้ ทุกภาคส่วนภายในองค์ก รมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพือเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นต่ อการพัฒนาชุมชนท้องถิน ซึงได้ปฏิบตั ิต่อเนืองมาแล้ว 2 ปี
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดั กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคม และสิงแวดล้อม ดังนี
§ วันที 23 ส.ค.62 บจม. สหกลอิควิปเมนท์ นาคณะพนักงานเข้าร่ วมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ "สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพ ันปี หลวง" ซึงจัดขึนโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) แม่ เมาะ จัด
กิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
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§ กิจกรรม CSR ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก

โดยศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยหก ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย
ได้ตั งขึน โดยมีจุด ประสงค์ เพือกำรให้บ ริกำรด้ำ นกำรศึกษำสำหรับประชำชนทีอำศัยอยู่ใ นชุม ชนบนพืนที สูง ซึ ง
ประกอบด้วยประชำกรหลำยเผ่ำพันธุ์และหลำยเชือชำติ วิธีกำรศึกษำทังในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โดยมีครูอำสำ หรือทีชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ ครูด อยเพียงแค่ 1-2 คนเข้ำไปอยู่ร่วมกับประชำชนในชุมชนและมีกำรสร้ำง
อำคำรขนำดเล็กเรียกว่ำ ด้วยวัสดุท้องถิน เพือให้บริกำรกำรศึกษำและพัฒนำชุมชน
บริษัทฯได้จ ัดกิจกรรม CSR เพือมอบสิงของจำเป็ น สำหรับเด็ก ไม่ว่ำจะเป็ น ของเล่น เครืองเขียน อุปกรณ์
กีฬำ พร้ อมขนมของว่ำงให้กับน้ องๆทุ กคน ตลอดช่วงเวลำภำยในงำนทำงคณะกรรมกำรบริษัท พร้ อมด้ว ยคณะ
ผู้บริหำรและพนักงำนได้พูดคุยกับน้ องๆ และชมกำรแสดงจำกน้ องๆอย่ ำงอบอุ่นเพือเป็ น กำรขอบคุ ณ ซึงเป็ นกำรสร้ำง
จิตสำนึกและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม รวมทังยังสร้ำงควำมสุขและรอยยิมให้กบั เด็กๆในศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน
ชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยหก อีกด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ และผู้ บริห ำรของบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่ อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อ เนื องด้ วย
ตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญทีจะสร้ำงควำมมันใจต่ อฝ่ ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสียงทำง
ธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนิน ธุ รกิจมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุ
เป้ ำหมำยตำมทีตังไว้ ตลอดจนมีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อ ยปี ละครัง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำทีในกำรกำกับดูแลให้ระบบกำรควบคุ ม
ภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสียง ของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรดู แลให้
บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด และกฎหมำยทีเกียวข้อง กำรดูแลมิให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทำ
รำยกำรทีเกียวโยงกัน กำรดูแลรักษำและกำรใช้ทรัพย์สนิ เพือป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัท
ฯ ได้จดั ให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึงมีควำมเป็ น อิสระทำหน้ ำทีในกำรตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสียง ในกำร
ปฏิบตั ิงำนของทุกหน่ วยงำนทังของบริษัทฯ โดยนำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบริหำรควำม
เสียงทัวทังองค์กร (Enterprise Risk Management) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสียงให้มี
ควำมสมบูรณ์มำกยิงขึน เพือให้กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกทีสุด
นอกจำกนีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในเป็ น
ประจำทุกปี ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครังที 3/2563 เมือวันที 23 มีนำคม 2563 บริษัทฯ ได้ม ีกำรทบทวนแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ้ำงอิงจำก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง 5 องค์ประกอบ 17
หลักกำรย่อย ทังนี บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีมีนัยสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
การตรวจสอบภายใน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนกำร
ปฏิบัติง ำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่ อประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำรในด้ำนงำนบริหำรหน่วยงำน ฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยในมีหน้ำทีประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสียงในขันตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน รวมทังเป็ นทีปรึกษำเพือสนับสนุนให้ฝ่ำยต่ ำง ๆ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบตั ิหน้ำทีเป็ นเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือสนับสนุ นให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดำเนิน กำรตำมทีคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ และเป็ นทีปรึกษำเพือให้
คำแนะนำแก่บริษัทในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรบริหำรควำมเสียง ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ เป็ นต้น
ทังนี ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในได้ดำเนิ น กำรตรวจสอบระบบควบคุม ภำยในอย่ำงสมำเสมอ ตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบประจำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ ปั จจุบ ัน ยังไม่พบข้อบกพร่องทีเป็ น
สำระสำคัญ แต่ ได้ให้ควำมเห็นในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดทีได้ตรวจพบรวมถึงไ ด้ให้คำแนะนำที
เหมำะสมเพือให้ฝ่ำยต่ำง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ มีหน้ำทีสอบทำน
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เพือให้มันใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินทีสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรอย่ ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็ นไปตำมกฎหมำยภำยใต้แนวทำงทีกำหนด
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัทฯ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกียวกับกำรควบคุมภำยในเป็ นไปในทำงเดียว กับ คณะกรรมกำร
บริษั ทและผู ้สอบบัญ ชี (อ้ างอิง ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทังคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีควำมเห็นสอดคล้อง
กันว่ำกำรควบคุ มภำยในของบริษัทฯ ไม่ พบข้อ บกพร่ องในส่วนทีเป็ น สำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในทีจะมี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
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12. รายการระหว่างกัน

12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริ ษทั /บุคคลที อาจมีความขัดแย้ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริ ษทั
ชือย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหำชน) SQ หรือ บริษัทฯ
ให้บริกำรและดำเนินงำนด้ำนกำรทำเหมืองแร่
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด
SP
ถือหุ้นร้อยละ100 ลงทุน ในบริษัท อืนที ประกอบธุร กิจ ผลิตและ
โดย บริษัทฯ
จำหน่ ำยกระแสไฟฟ้ ำ
บุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ
(ข) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
(ค) ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
(ง) บุคคลทีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรสหรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค)
ซึงได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน้อง บุตร หรือคูส่ มรสของบุตร
(จ) นิติบุคคลใดๆทีบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนำจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอืนใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมอย่ำงมีนัยสำคัญ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทฯ ทีมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในงวดปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี
บุคคลที อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 20.09 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ ้นในบริษัท
อืนของครอบครัวศิริสรรพ์
บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด
เป็ นบริษัททีมีนำยภวัต ศิริสรรพ์ ซึงเป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผู้ถือหุ ้นของ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและ
รับเหมำงำนเหมือง
นำยศำศวัต ศิริสรรพ์
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯโดยถือหุ ้นร้อยละ 0.15 ของ
บริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึงเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสียงและผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยถือหุ ้นร้อยละ 0.83 ของบริษัทฯ และถือหุ ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค
จำกัดซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นำยวิทวัส ศิริสรรพ์
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสียงและผู้ถือหุ ้นของ
บริษัทฯโดยถือหุ้นร้อยละ 0.36 ของบริษัทฯ และถือหุ ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวี
พีเค จำกัดซึงเป็ นผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ถือหุ ้นร้อยละ 20.09
นำยภวัต ศิริสรรพ์
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของ
บริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึงเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริษทั ย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกัน ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อ ยกับบริษัท /บุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ ง สำหรับงวดปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31
ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี
) รำยกำรทีเกียวกับเงินกู้ยมื ของบริษัทฯ
2) รำยกำรซือขำยทรัพย์สนิ ซืออะไหล่ ซืออุปกรณ์ไฟฟ้ ำ ซือเครืองจักร

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

§ ดอกเบียจ่ำยระหว่ำงงวด

§ ดอกเบียจ่ำยระหว่ำงงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
§ เงินกู้ยมื

บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
§ เงินกู้ยมื

รายการ

41.0
0.0
(41.0)
.
.
18.0
0.0
(18.0)
0.0
.

ยกมำ
กู้เพิมขึน
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กู้เพิมขึน
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กู้เพิมขึน
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กู้เพิมขึน
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ลักษณะรายการ
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ในปี 2561 และปี 2562 บริษ ัทฯ กู้ย ืมเงินจำก
กรรมกำรและผู้ถ ือหุ้นโดยมีกำรกู้ย ืมเงินจำก คุ ณ
กวิตม์ ศิร ิส รรพ์แ ละคุ ณวิท วัส ศิร ิสรรพ์ เ พือใช้ใน
กำรบริห ำรสภำพคล่อ งของบริษ ัท ฯ โดยมีอ ัต รำ
ดอกเบียร้อยละ 4.0 และ 3.8 ตำมลำดับ ซึงเป็ น
อัต รำดอกเบียทีตำกว่ ำอัต รำดอกเบียทีบริษ ัท ฯ
0.0 ได้รบั จำกกำรกู ้ยมื เงินจำกธนำคำรพำณิชย์
20.0
(20.0)
0.0
0.3
0.0
4.0
(4.0)
0.0
.5

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสินสุด
รอบปี บัญชีสินสุด
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

12.2.1 รายการทีเกียวกับเงิ นกู้ยืมของบริษทั ฯ
12.2.1.1 รำยกำรบริษัทฯ กู้ยืมจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ว่ ำรำยกำร
กู้ ย ืม เงิน ดั ง กล่ำ วเป็ นกำรให้ ก ำรสนับ สนุ น ทำง
กำรเงิ น จำกกรรมกำรและผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยอัตรำ
ดอกเบียทีร้อ ยละ 4.0 และ 3.8 ตำมลำดับ เป็ น
อัตรำดอกเบียทีทำให้บ ริษัทฯ ได้ร ับประโยชน์ ซึง
เป็ นอัต รำดอกเบียทีตำกว่ำอัต รำทีบริษัทฯ ได้ร ับ
จำกกำรกู้ย ืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์เล็กน้อย ซึง
หำกจะมีกำรกู้ย ืมเกิดขึนในอนำคตจะเป็ น ไปตำม
มำตรกำรและขันตอนกำรอนุ ม ัต ิกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันและนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
ของบริษ ัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

§ เจ้ำหนีกำรค้ำ – ค่ำเครืองจักร(รถ)

§ เจ้ำหนีกำรค้ำ – ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ

รำยกำรค่ำซือทรัพย์สนิ อะไหล่
กับ บริษัท สหกลเอนยิเนียร์
จำกัด

รายการ

ยกมำ
เพิมขึน
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิมขึน
ลดลง
คงเหลือ

0.0
.
(. )
-

(. )
-

.

.

ยกมำ
เพิมขึน
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิมขึน
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสินสุด
รอบปี บัญชีสินสุด
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

12.2.2 รายการซือขายทรัพย์สิน ซืออะไหล่
12.2.2.1 รำยกำรซือทรัพย์สนิ ซืออะไหล่ กับบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

.
.
.
.

.
.
.
.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รำยกำรนีเป็ นรำยกำรซือเครืองจักร(รถดันดิน ,รถตีนตะขำบ
และรถกระบะเพือใช้ใ นโครงกำร จำกบริษัท สหกลเอนยิ
เนียร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำนบำท ในเดือน กรกฎำคม 2561ณ
กันยำยน 2561 บริษัทฯไม่ม ีรำยกำรเจ้ำหนีกำรค้ำ – ค่ำ
เครืองจักร(รถ)กับบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

รำยกำรซือเครืองจั ก ร(รถ)ดัง กล่ ำวเป็ นรำยกำรที
บริษั ทฯ ซื อมำเพือใช้ ในโครงกำรเหมือ งแม่เ มำะ
จำกบริษัท สหกลเอนยิเ นียร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำน
บำท ซึงเป็ นรำคำทีเปรียบเทียบระหว่ำงรำคำประเมิน
จำกวิ ศ วกรของบริ ษั ท ฯและผู้ ป ระเมิน รำคำจำก
ภำยนอกแล้ว ในเดือน มกรำคม 2561 ซึงเป็ นไปตำม
มติทีประชุมกรรมกำรบริษัทฯ ครังที 1/2561 วัน ที 28
กุมภำพันธ์ 2561

รำยกำรนีเป็ นรำยกำรซื อสถำนี จ่ำยไฟฟ้ ำแบบเคลือนทีได้, รำยกำรซืออุปกรณ์ไฟฟ้ ำดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีบริษัท
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ ำ จำกบริษัท สหกล ฯ ซือมำเพือใช้ในโครงกำร จำก บริษัท สหกลเอนยิ
เอนยิเนียร์ จำกัด รำคำ 4.28 ล้ำนบำท ในเดือน มีนำคม 2561 เนี ย ร์ จำกัด รำคำ 4.28 ล้ ำ นบำท ซึ งเป็ นรำคำที
เปรีย บเทีย บระหว่ ำงรำคำประเมิน จำกวิศ วกรของ
ณ กันยำยน 2561 บริษัทฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนีกำรค้ำ – ค่ำ บริษัทฯและผู ้ประเมินรำคำจำกภำยนอกแล้ว ในเดือน
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำกับบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง
มกรำคม 2561 ซึงเป็ น ไปตำมมติท ีประชุ มกรรมกำร
บริษัทฯ ครังที 1/2561 วันที 28 กุมภำพันธ์ 2561

ลักษณะรายการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.
ข้อมูลทางการเงิ นทีสาคัญ
13.1 งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี
13.1.1 ชือผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงิ นของบริษทั
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที ธันวำคม 2557
นำยธีรศักดิ ฉัวศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 6624
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2558
นำยธีรศักดิ ฉัวศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 6624
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2559
นำยธีรศักดิ ฉัวศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 6624
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2560
นำยธีรศักดิ ฉัวศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 6624
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2561
นำยสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2562
นำยสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำต เลขทะเบียน 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2557
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที 31 ธันวำคม 2557 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที 31
ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนิ นงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อ งตำมทีควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลียนแปลงเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินโดยนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำถื อปฏิบัติเป็ น ครังแรกแทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน สำหรับ กิจกำรทีไม่ มีส่ วนได้เสีย
สำธำรณะ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบกำรเงินสำหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ทีแสดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจำกนี บริษัทฯ ได้จัดทำงบกำรเงินรวมสำหรับปี สินสุดวันที ธั นวำคม
และ
เป็ นครังแรกเพือแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ และบริษัทฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ที 11 เรือง กำรร่วมกำรงำน มำถือปฏิบัติก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ดี งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ สำหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวำคม 2557 ได้มีกำรเปลียนแปลงแก้ไขและออกใหม่
เมือวันที 23 ธันวำคม 2558 แทนรำยงำนเดิมลงวันที 2 มีนำคม 2558 ทังนี ผู้ตรวจสอบบัญชีมิได้แสดง
ควำมเห็นอย่ำงมีเงือนไขสำหรับเรืองดังกล่ำว
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2558
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที 31 ธันวำคม 2558 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที 31
ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2559
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 ผลกำร
ดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที 31
ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2560
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทข้ำงต้นนีแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สินสุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษัท ณ วันที 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษัทสินสุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีในสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2561
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทข้ำงต้นนีแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สินสุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษัท ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษัทสินสุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีในสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวำคม 2562
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษัททีแนบมำนีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะของ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนรวม
และเฉพำะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะของบริษัท สำหรับปีส ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมทีควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำมำกกว่ำ เดือน
เงินลงทุนชัวครำว

344.8

3.37

323.37

2.7

263.08

2.37

2.83

0.03

2.32

0.02

0.82

0.01

30.28

0.3

-

-

-

-

-

-

ลูกหนีและรำยได้ทียังไม่เรียกชำระ
- ลูกค้ำทัวไป

782.15

7.64

897.87

7.49

893.44

8.04

71.86

0.7

134.19

1.12

96.99

0.87

วัสดุคงเหลือ

179.54

1.75

382.87

3.19

221.90

2.00

ภำษีมูลค่ำเพิมรอเรียกคืน

249.18

2.43

355.32

2.96

245.92

2.21

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

164.19

1.6

207.77

1.73

343.08

3.09

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขำย

164.81

1.61

-

-

-

-

1,989.64

19.43

2,303.72

19.22

2,065.24

18.60

94.04

0.92

44.04

0.37

13.56

0.12

9

0.09

-

-

-

-

8,058.35

78.69

9,540.46

79.59

8,817.38

79.39

0.08

0

-

-

-

-

รำยจ่ำยในกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ตังพัก

-

-

-

-

93.80

0.84

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

-

-

69.52

0.58

86.11

0.78

89.72

0.88

29.02

0.24

30.11

0.27

8,251.19

80.57

9,683.05

80.78

9,040.96

81.40

10,240.83

100

11,986.76

100

11,106.20

100

340.01

3.32

826.19

6.89

905.14

8.15

- กิจกำรทีเกียวข้อง

เงินให้กู้ยมื ระยะสันแก่กิจกำรทีเกียวข้อง

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีมีข ้อจำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนในบริษทั อืน
ทีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

เงินกู้ยมื ระยะสันจำกกรรมกำร
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนี อืน – ผู้ค้ำทัวไป
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนี อืน - กิจกำรที
เกียวข้อง
เจ้ำหนีค่ำซือสินทรัพย์

ร้อยละ
-

-

1,518.36

14.83

633.57

5.29

434.03

3.91

34.35

0.34

94.99

0.79

28.54

0.26

636

6.21

791.09

6.6

-

-

-

-

ส่วนทีถึงกำหนดชำระภำยในหนึ งปี
- เจ้ำหนีตำมสัญญำเช่ำ กำรเงิน

154.29

1.51

162.03

1.35

364.00

3.28

- เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

982.27

9.59

1,409.73

11.76

1,193.57

10.75

32.09

0.31

30

0.25

-

-

- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินกู้ยมื ระยะสันจำกบุคคลและกิจกำรที
เกียวข้อง
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย

10.66

0.1

11.04

0.09

6.09

0.05

59

0.58

-

-

-

-

-

-

-

-

7.43

0.07

หนีสินหมุนเวียนอืน

40.26

0.39

255.88

2.13

616.35

5.55

3,807.28

37.18

4,214.52

35.16

3,555.16

32.01

408.89

3.99

256.4

2.14

196.68

1.77

3,200.67

31.25

5,012.85

41.82

4,115.84

37.06

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ – สุทธิ

22.66

0.22

-

-

20.00

0.18

ภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน

34.66

0.34

31.42

0.26

45.61

0.41

-

-

298.6

2.49

994.59

8.96

70.31

0.69

-

-

-

-

118.15

1.15

6.91

0.06

13.38

0.12

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน

3,855.35

37.65

5,606.17

46.77

5,386.11

48.50

รวมหนี สิ น

7,662.63

74.82

9,820.69

81.93

8,941.27

80.51

ทุนจดทะเบียน

1,150.00

11.23

1,150.00

9.59

1,150.00

10.35

ทุนทีออกและชำระแล้ว

1,130.00

11.03

1,135.06

9.47

1,138.51

10.25

4.87

0.05

3.46

0.03

2.89

0.03

- เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูก ค้ำ

รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ
เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ

หุ้นกู-้ สุทธิ
หนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นสำมัญ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

803.51

7.85

812.66

6.78

819.52

7.38

44.94

0.44

43.31

0.36

36.45

0.33

67.71

0.66

67.71

0.56

76.36

0.69

527.17

5.15

103.88

0.87

92.88

0.84

-

-

-

-

(0.72)

(0.01)

2,578.20

25.18

2,166.07

18.07

2,165.90

19.50

-

-

-

-

(0.96)

(0.01)

2,578.20

25.18

2,166.07

18.07

2,164.94

19.49

10,240.83

100

11,986.76

100

11,106.20

100.00

กำไร (ขำดทุน) สะสม :
จัดสรรเพือสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
กาไรขันต้ น
รำยได้อนื
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
ภำษีเงิน ได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กำไร (บำทต่อหุ ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลียถ่ วงนำหนัก (ล้ำนหุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
3,153.57 100.00

4,689.62

100.00

(2,321.71) (73.62) (3,445.18) (96.59) (4,039.61)
831.86 26.38
121.77 3.41
650.01
32.10 1.02
57.15 1.60
83.31
(291.85) (9.25) (311.18) (8.72) (349.36)
572.12 18.14 (132.26) (3.71)
383.96
(136.87) (4.34) (286.93) (8.04) (389.27)
435.24 13.80 (419.18) (11.75)
(5.30)
(75.19) (2.38)
134.56 3.77
5.76
360.05 11.42 (284.63) (7.98)
1.11

(86.14)
13.86
1.78
(7.45)
8.19
(8.30)
(0.11)
0.12
0.02

0.32
1,130

3,566.95 100.00

(0.25)
1,135

0.001
1,138.5

คำนวณด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลียถ่วงนำหนักของหุ้นสำมัญทีเรียกชำระแล้วทังหมด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
งบแสดงกระแสเงินสด
ปี 2560
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อ นภำษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอด
ค่ำเสือมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
ค่ำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ตดั จำหน่ ำย
กำไรทียังไม่เกิดขึนของเงินลงทุนระยะสัน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน
ค่ำเผือ(กลับรำยกำรค่ำเผือ)สำหรับมูลค่ำวัสดุคงเหลือ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ขำดทุน(กำไร)จำกอัตรำแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเผือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั อืน
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรขำยสินทรัพย์
ประมำณกำรหนีสิน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลับรำยกำรค่ำเผือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี สิ นดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ มขึน) ลดลง
ลูกหนีกำรค้ำและรำยได้ทียังไม่เรียกชำระ - ลูกค้ำทัวไป
ลูกหนีกำรค้ำและรำยได้ทียังไม่เรียกชำระ - กิจกำรทีเกียวข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภำษีมูลค่ำเพิมรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดาเนิ นงานเพิ มขึน (ลดลง)
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอืน – ผู้ค้ำทัวไป
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอืน - กิจกำรทีเกียวข้อง
เงินสดจ่ำยเจ้ำหนีค่ำซือสินทรัพย์
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับจำกดอกเบีย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

435.24

(419.18)

(5.30)

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

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

1,178.47
7.65
1.25
1.50
(0.04)
8.11
137.03
(1.72)
389.27
10.62
(2.58)
1,724.25

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

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

4.42
(61.47)
159.47
109.40
(25.52)
(1.16)

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

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

(1.38)
(66.45)
(198.22)
(10.00)
(7.25)
17.64
6.47
1,650.22
1.75
13 - 8

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกระแสเงินสด

เงินสดจ่ำยดอกเบีย
รับคืนภำษีเงินได้
จ่ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีมีข้อจำกัดในกำรใช้ลดลง (เพิมขึน)
เงินฝำกประจำเพิมขึน
เงินลงทุนชัวครำวเพิมขึน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน
เงินให้กู้ยมื ระยะสันและเงิน ทดรองจ่ำยแก่บุคคลและ
กิจกำรทีเกียวข้อง(เพิมขึน) ลดลง
เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยมื ระยะยำวแก่กิจกำรทีเกียวข้อง
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยซือสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยเจ้ำหนีซือสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทั ย่อย
จ่ำยค่ำสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ตังพัก
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทั อืน
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกู้ยมื ระยะสันจำกสถำบันกำรเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยมื จำกบุคคลหรือกิจกำรทีเกียวข้องเพิมขึน (ลดลง)
จ่ำยชำระเจ้ำหนีตำมสัญญำเช่ำ กำรเงิน
รับเงินจำกกำรออกหุ้นกู้
จ่ำยชำระเงินกู้ยมื ระยะยำว
เงินกู้ระยะยำวเพิมขึน
เงินสดรับจำกกำรกู้ยมื ระยะยำว
เงินสดรับจำกกำรชำระค่ำหุ้น
รับเงินสดจำกกำรชำระค่ำหุ้นหรือเพิมทุน
จ่ำยเงินปั นผล
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ มเติ ม
รำยกำรทีไม่ใช่เงินสด
ซือสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เจ้ำหนีค่ำซือสินทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

ปี 2560
ล้านบาท
(172.88)
28.45
(161.70)
1,939.47

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้านบาท
(338.72)
(66.15)
(501.38)

ปี 2562
ล้านบาท
(380.07)
(112.32)
1,159.57

(37.96)
(2.05)
(30.00)
50.32

50.00
0.51
30.71

30.48
1.50
-

21.02
(4,974.19)
(4,972.86)

(2,267.64)
(2,186.42)

101.28
(463.48)
(93.80)

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

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

(576.06)
920.86
344.80

(21.43)
344.80
323.37

78.95
(450.61)
694.75
(1,295.97)
175.16
2.89
(794.83)
(1.03)
(60.32)
323.37
263.06

120.00
635.99

11.24
791.09

-

(424.03)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท
สินทรัพย์ทีขำยและเช่ำกลับคืนภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
โอนอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขำย

-

-

ปี 2562
ล้านบาท
592.87
-

อัตราส่วนทางการเงิ นทีสาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อ ง
อัตรำส่วนสภำพคล่อ งหมุนเร็ว
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี กำรค้ำทัวไป
ระยะเวลำเก็บหนี เฉลีย
อัตรำหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย
อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนีผู้ค้ำทัวไป
ระยะเวลำชำระหนี
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอืน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี สินทีมีภำระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

หน่ วย

ปี 2560

งบการเงินรวม
ปี 2561

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

0.52
0.31
4.08
97.74
14.76
24.39
2.28
166.74
(45.21)

0.55
0.32
4.25
89.63
12.25
29.38
3.20
120.84
1.73

0.58
0.35
5.24
73.48
13.36
26.95
7.57
53.81
48.13

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.38
17.12
1.01
11.30
14.91

3.41
(5.31)
1.58
(7.85)
(12.00)

13.86
6.41
1.75
0.02
0.05

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

4.43
16.59
0.39

(2.56)
5.86
0.33

0.01
8.46
0.41

เท่ำ
เท่ำ

2.97
2.00

4.53
3.68

4.13
3.59

ปี 2562
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
14.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะทำงกำรเงินนี เป็ น คำอธิบำยกำรเปลียน
แปลงทีสำคัญในงบกำรเงิน ซึงจัดทำโดยมีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที 11 เรือง กำรร่วมกำรงำน
มำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยจะรวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ บริษัทย่อ ยและกิจกำรทีดำเนินงำนร่วมกัน
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พ ิจำรณำเนือหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุ นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญำดังกล่ ำว ถือเป็ น กำรดำเนินงำนร่วมกัน บริษัทฯ จึง
จัดทำและนำเสนองบกำรเงินโดยรับรู้สนิ ทรัพย์ หนีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำทัง 2 แห่ง ทีเกียวข้องกับ
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็ นส่วนหนึงของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรควบคุมในบริษัทดังต่อไปนี
ชือกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด

100

ลงทุน ในบริษัทอืนทีประกอบธุรกิจ ผลิต
และจำหน่ ำยกระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยผลิ ต แห่ ง ปร ะเทศไทย (กฟผ.)
ส ำ ห รั บ โค ร ง ก ำ ร เ ห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ
โครงกำรที 7

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานทีผ่านมา
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตังเมือวันที 10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำน
กำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบริษัทฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น
กำรทำเหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึงเป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อ ลึกลงไปจนถึงชันถ่ำนหิน แล้วจึง
ทำกำรขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน
โครงกำรในปัจจุบนั ของบริษัทฯ ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีมีกจิ กำรร่วมค้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
(1) โครงกำรทีมีกิจกำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร ทีดำเนินกำร
โดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ทีอำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลำดำเนินงำนเริมตังแต่ว นั ที 22 ตุลำคม 2551 สินสุดสัญญำวันที 30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทังหมดตำม
สัญญำกับ กฟผ. ประมำณ 21,906 ล้ำนบำท ซึงกิจกำรร่วมค้ำดำเนินงำนขุดขนและรับรำยได้จำก กฟผ. ภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำว โดยมีอัตรำค่ ำจ้ำงทีกำหนดไว้แ ล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสัญญำ อย่ ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษั ทฯ
ภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ บริษัทฯ ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่ วงกับกิจกำรร่วมค้ำทังสองกิจกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ ่วมค้ำ
และบริษัทฯ รับเหมำช่ วงงำนขุด-ขนดังกล่ำวในส่วนของบริษัทฯ และมีกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ น อัตรำค่ำจ้ำงต่ อ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หน่ วยปริมำณขุดขน โดยจำแนกตำมควำมแตกต่ ำงตำมเครืองจักรทีใช้ ประเภทของดิน หรือควำมยำกง่ ำยในกำร
ทำงำน ซึงสำหรับกำรรับเหมำช่วง บริษัท ฯ จะรับผิดชอบค่ำ ใช้จ่ำยในกำรดำเนิน งำนขุ ดขน รวมถึง ค่ ำใช้จ่ำยกำร
บำรุงรักษำเครืองจักรทีบริษัทฯ ใช้ในกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบั ติงำน เช่น ค่ ำนำมัน ค่ำวัตถุระเบิด ค่ำแรง
และค่ำใช้จ่ำยอืนๆ ทีเกียวข้อง และอัตรำค่ำจ้ำงของกำรรับเหมำช่วงทีบริษัทฯ ได้ร ับ จะตำกว่ำอัตรำค่ำ จ้ำงจำกสัญญำ
จ้ำงเหมำหลักทีกิจกำรร่วมค้ำได้รบั จำก กฟผ. เนืองจำกจะมีกำรกันเอำส่วนต่ำงไปใช้เป็ น ค่ำดำเนินงำนของกิจ กำรร่วม
ค้ำ เอง โดยเป็ น ค่ ำใช้จ่ ำยส่วนกลำงซึงรวมถึ ง ค่ ำใช้จ่ ำยดอกเบีย ภำระกำรชำระคืนเงิน ต้น เงินกู้ ยืม ธนำคำร ค่ ำ
บริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอืนๆ โดยบริษัทฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงตังแต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเหลือในโครงกำร
7 ระหว่ำงบริษัทฯ และผู้ร่วมค้ำในมูลค่ำใกล้เคียงกัน โดยสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ ำงบริษัทฯ และกิจกำรร่วมค้ำ ITDSQ สำหรับโครงกำร มีมูลค่ำ 4,221 ล้ำนบำท เริมต้นตังแต่ 1 มกรำคม 2555 จนถึงวันสินสุดโครงกำร
ดังนัน ในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษัทฯ รวมถึงกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในหัวข้อนี
บริษัทฯ จัดทำงบกำรเงินและรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนของสองโครงกำรนี จำก 2 ส่วนคือ (1) รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับรู้ส่วนของบริษัทฯ ในกิจกำรร่วมค้ำและ (2) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำช่วง
กระบวนกำรสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี
กฟผ.

รายได้ของบริษทั ฯ จากการดาเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รำยได้จำกกำรรับรู ้ส่วนของบริษัทฯ ในกิจกำรร่วมค้ำ

สัญญำจ้ำงเหมำช่วง
บริษทั ฯ

(2) รำยได้จำกกำรรับเหมำช่วง

(2) โครงกำรทีบริษัทฯ เป็ นคู่ส ญ
ั ญำโดยตรง ได้แก่
· โครงกำรขุดขนดิน เหมืองหงสำ ซึงบริษัทฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมือง
หงสำ สปป.ลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญ ญำเริมตังแต่ ว ัน ที 1
มิถุนำยน 2558 สินสุดสัญญำวันที 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 12,779 ล้ำน
บำท เริมดำเนินกำรเมือวันที 22 มิถุนำยน 2558
· โครงกำรเหมืองแม่เ มำะ 8 บริษั ทฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนทีเหมืองแม่เ มำะ
สัญญำที 8 กับ กฟผ. เมือวันที 26 สิงหำคม 2558 โดยเป็ นกำรบริกำรรับจ้ำงในกำรขุดขนดินและ
ถ่ำนหิน ในโครงกำร 8 ของเหมืองถ่ำนหินแม่เ มำะ ทีอำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระยะเวลำตำม
สัญญำเริมตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2559 สินสุดสัญญำวันที 31 ธันวำคม 2568 มูลค่ำโครงกำรทังหมด
ประมำณ 22,871 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ เริมดำเนิ นงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ล่วงหน้ำ ตังแต่
วันที 20 พฤศจิกำยน 2558 (ก่อนวันเริมดำเนินงำนในสัญญำ) จึงทำให้ม ีรำยได้จำกโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8 ตังแต่ไตรมำส 4 ของปี 2558
· โครงกำรเหมืองหงสำ O&M ระบบสำยพำน (Operation and Maintenance Services for Waste
Line 2 System and Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) บริษัทฯ
เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขนดิน-ขีเถ้ำ ด้วยระบบสำยพำน ณ เหมืองหงสำ สปป.ลำว กับบริษัท หงสำ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เพำเวอร์ จำกัด ระยะเวลำตำมสัญ ญำทังสิน 7 ปี เริมตังแต่ว ันที 1 มกรำคม 2563 สินสุดสัญญำวันที
31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทังหมดประมำณ 2,265 ล้ำนบำท

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

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
บริ ษัท ดำเนิ นโครงกำรขุ ด ขนดินและถ่ ำนหิน ภำยใต้ 3 โครงกำรหลัก คือ โครงกำรเหมืองแม่เ มำะ 7
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ โดยโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ได้เข้ำสู่ช่วงท้ำยของโครงกำรซึงจะ
สินสุดลงในไตรมำส 1/2563 และตังแต่เดือนมกรำคม 2563 จะมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองหงสำ O&M ระบบสำยพำน
เพิมเข้ำมำซึงมีมูลค่ำงำนรวม 2,265 ล้ำนบำท ระยะเวลำดำเนิน งำน 7 ปี
สำหรับผลกำรดำเนินงำน ปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1 ล้ำนบำท เพิมขึนจำกปี 2561 ทีมีผล
ขำดทุนสุทธิที 285 ล้ำนบำท เนืองจำกบริษัทมีรำยได้รวม 4,773 ล้ำนบำท เพิมขึน 1,149 ล้ำนบำท โดยเฉพำะรำยได้
จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ประกอบกับต้นทุนกำรให้บริกำรทีสำคัญเมือเทียบกับรำยได้มีสดั ส่วนลดลง แต่เนื องจำก
ในไตรมำส 3 กำรบริหำรจัดกำรเครืองจักรทำงำนช่วงฤดูฝนทีไม่เป็ นไปตำมแผนงำน ทำให้เกิดผลขำดทุนค่อนข้ำงมำก
แม้ว่ำในไตรมำส 4 จะพลิกกลับมำมีกำไรสุทธิจำนวน 124 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้ทงปี
ั ม ีกำไรเพียง 1 ล้ำนบำท
สำหรับควำมคืบหน้ ำของโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก ขณะนี บริษัทร่วมทุนอยู่ในช่วงกำรดำเนินกำร
ขอใบอนุ ญำตกำรส่งออกถ่ำน (Export license) โดยคำดกำรณ์ว่ำจะได้รับใบอนุญ ำตในช่วงไตรมำสที 2/2563 นี ซึง
บริษัทร่วมทุ นจะสำมำรถดำเนินกำรส่งออกถ่ำนเพือขำยไปยังนอกประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ไ ด้ โดย
ตังเป้ ำหมำยในเบืองต้น จำนวน 60,000 ตัน ในปี 2563 และเพิมปริมำณเป็ น 300,000 ตันในปี 2564
สรุปภาพรวมผลการดาเนิ นงานงบการเงิ นรวม

หน่ วย : ล้านบาท
รำยได้รวม
ต้นทุน กำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือมรำคำ1)
1
ค่ำเสือมรำคำ
กำไรขันต้น (หลังหักค่ำเสือมรำคำ)
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำร
EBITDA
ต้นทุน ทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA margin (%)
อัตรำกำไรขันต้น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2560
3,186
2,322
598
864
292
1,183
137
360
37%
27%
11%

2561
3,624
3,445
1,019
179
311
912
287
(285)
25%
5%
(8%)

2562
4,773
4,040
1,159
733
349
1,571
389
1
33%
15%
0%

% เพิ ม
(ลด) ปี
2562 - ปี
2561
32%
17%
14%
310%
12%
72%
36%
100%
8%
10%
8%
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ผลการดาเนิ นงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 4,773 ล้ำนบำท เพิมขึน 1,149 ล้ำนบำท หรือ
เพิมขึนร้อยละ จำกปี 2561 ซึงเกิดจำก
· รำยได้ทีเพิมขึนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีทำได้ตำมแผนงำนโดยทำงำนได้เต็มกำลังกำร
ผลิตเมือเทียบจำกปี 2561 ซึงมีผลผลิตตำกว่ำจำกเหตุกำรณ์ดินสไลด์
· รำยได้ทีเพิมขึนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีทำได้มำกกว่ำแผนงำนโดยเป็ นกำรเร่งกำลังกำร
ผลิตเพือให้งำนแล้วเสร็จก่อนสัญญำ เมือเทียบจำกปี 2561
· รำยได้ทีเพิมขึนของโครงกกำรเหมืองหงสำ ทีได้จำกงำนวิงพิเศษระยะทำงทีเพิมขึนทำให้รบั รู ้
รำยได้เพิมขึนจำกแผนงำน
หำกพิจำรณำถึงต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือมรำคำ) นันเพิมขึน 594 ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 17
จำกปี 2561 ซึงต้นทุนกำรให้บริกำรทีสำคัญเมือเทียบกับรำยได้มีสดั ส่วนลดลง ได้แก่
· ต้นทุน ค่ำนำมัน เพิมขึนจำนวน ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมำณ
ผลผลิตทีเพิมขึน แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับรำยได้ร้อยละ 21 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 17
ในปี 2562
· ต้นทุน ผู้รบั เหมำเพิมขึนจำนวน ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมำณ
ผลผลิตทีเพิมขึน แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับรำยได้ร้อยละ 19 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 16
ในปี 2562
· ต้นทุน ค่ำเสือมรำคำเพิมขึนจำนวน
ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 14 สอดคล้องกับกำรนำ
เครืองจักรมำใช้งำนทีเพิมขึน แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับรำยได้ร้อยละ 29 ในปี 2561
เป็ นร้อยละ 25 ในปี 2562
· ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิมขึน 38 ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 12 จำกรำยกำร ค่ำสำรวจ
ประมูลงำน เพิมขึน 14 ล้ำนบำท (จำกกำรศึกษำและสำรวจโครงกำรใหม่ๆ) และค่ำเบีย
ประกันภัยเพิมขึน 13 ล้ำนบำท เนืองจำกในปี 2562 รับรู้ค่ำเบียประกันภัยเต็มปี
· ต้นทุน ทำงกำรเงิน เพิมขึน 102 ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 36 จำกกำรเบิกเงินกู้ระยะยำวจน
ครบจำนวน ในปี 2561 เพือใช้ชำระค่ำเครืองจักรและอุปกรณ์ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และ
ดอกเบียจำกกำรออกหุ ้นกู้จำนวน 700 ล้ำนบำท ในปี 2562
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 นัน มีกำไรสุทธิ 1 ล้ำนบำท เพิมขึนจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 ที
มีผลขำดทุนสุทธิ 285 ล้ำนบำท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ผลการดาเนิ นงานรายโครงการ
หน่ วย : ล้านบาท

2560

% เพิ ม(ลด) ปี
2562 - ปี 2561

2561

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รำยได้

905

848

1,090

29%

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือมรำคำ1)

867

1,044

1,146

10%

280
39
4%

324
(196)
(23%)

253
(56)
(5%)

(22%)
71%
18%

857
596

1,027
775

1,107
866

8%
12%

194
261
30%

209
252
25%

231
241
22%

10%
(5%)
(3%)

1,376
859

1,673
1,622

2,461
2,017

47%
24%

125
517
38%

483
51
3%

670
444
18%

39%
770%
15%

1

ค่ำเสือมรำคำ
กำไรขันต้น
อัตรำกำไรขันต้น
โครงการเหมืองหงสา
รำยได้
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือมรำคำ1)
1

ค่ำเสือมรำคำ
กำไรขันต้น
อัตรำกำไรขันต้น
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
รำยได้
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือมรำคำ1)
1

ค่ำเสือมรำคำ
กำไรขันต้น
อัตรำกำไรขันต้น
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

สำหรับปี 256 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 มีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,090 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของ
รำยได้รวมในปี 2562 ซึงเพิมขึน 242 ล้ำนบำท หรือเพิมขึน ร้อยละ 29 จำกปี 2561 ทีมีรำยได้จำกกำรขุดขน 848
ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 23 ของรำยได้รวมในปี 2561 ส่วนกำไรขันต้น มีผลขำดทุน 56 ล้ำนบำท ขำดทุ นลดลง
จำกปี 2561 เนืองจำกตลอดทังปี ทำผลผลิตได้ตำมแผนงำนแต่ยงั พบปั ญหำจำกช่ว งไตรมำส 3/2562 ทีเข้ำสู่ช่วงฤดูฝน
และปัจจัยอืน ๆ จึงทำให้ผลกำรดำเนินงำนปี 2562 ยังประสบภำวะขำดทุน สำหรับปั จจัยอืนๆ อำทิ
· ระบบสำยพำนเสือมสภำพมำกกว่ำทีคำดกำรณ์ไว้ ทำให้ต้องหยุดระบบสำยพำนเพือทำกำร
ซ่อมแซมนอกแผน (แต่ได้มีกำรปรับเปลียนอุปกรณ์แล้วเสร็จเมือปลำยไตรมำสที 3/2562)
ชัวโมงกำรทำงำนตำกว่ำแผนงำน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
· ต้นทุน ค่ำเช่ำเครืองจักรช่วยเพิมขึน สำเหตุจำกต้องเร่งปรับสภำพพืนทีหน้ำงำนในช่วงฤดูฝน ให้
รถบรรทุกทำงำนในพืนทีได้เพือชดเชยชัวโมงกำรหยุดของระบบสำยพำน
ทังนีเมือพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2561 นัน โครงกำรมีผลกำไร
เพิมขึน 163 ล้ำ นบำท โดยสำเหตุ ห ลักมำจำกผลผลิตทำได้ต ำมเป้ ำ หมำย ต้ น ทุ นค่ำ ซ่ อมบำรุ ง ลดลง รวมถึง
ประสิทธิภำพกำรผลิตปรับตัวดีขึน
โครงการเหมืองหงสา
โครงกำรหงสำมีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,107 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของรำยได้รวมในปี 2562 ซึง
เพิมขึน 80 ล้ำนบำทหรือเพิมขึนร้อยละ 8 จำกปี 2561 ทีมีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,027 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ น ร้อยละ
28 ของรำยได้รวมในปี 2561 เนืองจำกมีรำยได้ทีเพิมขึนจำกผลผลิตเพิมสูงขึนจำกกำรบริหำรเครืองจักรเข้ำทำงำนใน
พืนทีขุด
โครงกำรเหมืองหงสำมีกำไรขันต้นในปี 2562 จำนวน 241 ล้ำนบำท ลดลง 11 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5
จำกปี 2561 โดยมีอัตรำกำรทำกำไรเฉลียทังปี ลดลงอยู่ทีร้อยละ 22 เนืองจำกสภำพหน้ำงำนทีมีชันถ่ำนแทรกจำนวน
มำกจึงทำให้ต้องใช้เครืองจักรเล็กมำกขึนซึงมีต้นทุนต่ อหน่ วยทีสูงกว่ำกำรทำงำนด้วยเครืองจักรใหญ่
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ8 มีรำยได้จำกกำรขุดขนดินทังหมด 2,461 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 52 ของ
รำยได้รวมปี 2562 ซึงเพิมขึน 788 ล้ำนบำทหรือเพิมขึนร้อยละ 47 จำกปี 2561 ทีมีรำยได้จำกกำรขุดขนดิน 1,673
ล้ำ นบำท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 46 ของรำยได้ร วมปี 2561 เนืองจำกในปี 2561 โครงกำรเหมืองแม่เ มำะ 8 มีเหตุ
หยุดชะงักจำกเหตุกำรณ์ดินนอกพืนทีทำงำนของโครงกำรยุบตัวลงมำทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 ในช่วงเดือนมีนำคม และหลังจำกนันเมือติดตังเครืองจักรแล้วเสร็จ อัตรำกำรทำงำน(Utilization rate)
ของระบบสำยพำนค่อยๆปรับตัวเพิมขึน จนในปี 2562 อัตรำกำรทำงำน(Utilization rate) ของระบบสำยพำนทำได้
เพิมขึนเต็มกำลังกำรผลิต (เฉลียทังปี ประมำณร้อยละ 9 ของกำลังกำรผลิตสูงสุด) ทำให้รำยได้เพิมขึนอย่ ำงก้ำ ว
กระโดด
โดยทังปี 2562 มีกำไรขันต้น 444 ล้ำนบำท เพิมขึน 393 ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 770 จำกปี 2561 ทีมี
กำไรขันต้นจำนวน 51 ล้ำนบำท เนืองจำกผลผลิตเป็ นไปตำมแผนงำน รวมถึงระบบสำยพำนทำงำนได้เต็มกำลังกำร
ผลิต (ในปี 2561 เกิดเหตุกำรณ์ ดินสไลด์ทำให้ผลผลิตตำลงกว่ำแผนงำน) แต่เนืองจำกช่วงไตรมำส 3/2562 ชัวโมง
ระบบสำยพำนถูกผลกระทบจำกฝนมำกกว่ำ 200 ชัวโมง และกำรบริหำรจัดกำรเครืองจักรในช่วงฤดูฝนไม่เป็ นไปตำม
แผนงำนทีวำงไว้จึงทำให้ในปี 2562 มีอตั รำกำไรขันต้นทำได้เพียงร้อยละ 8 เท่ำนัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ต้นทุนการให้บริการของบริ ษทั
จานวน
(ล้านบาท)

รายการ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่ำซ่ อมแซม
ค่ำนำมันเชือเพลิง
ค่ำเช่ำ
ค่ำแรงงำน
ค่ำวัตถุ ระเบิด
ค่ำนำมันเครือง
ค่ำสำรองไฟฟ้ ำส่วนเกิน
ค่ำเสือมรำคำ
ต้นทุนผู้รบั เหมำช่วง
ต้นทุนอืนๆ

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

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

2562
4,039.6
584.7
789.6
61.4
310.6
173.3
63.4
137.0
1,158.5
745.4
15.7

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)

การเปลียนแปลง (ร้อยละ)

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

2561-2560
48.4
45.4
59.3
(13.4)
32.4
(11.5)
37.0
230.5
70.4
31.5
(12.5)

2561
96.6

2562
78.7

11.0
21.1
1.3
8.4
2.6
1.6
2.9
28.6
18.8
0.4

12.5
16.8
1.3
6.6
3.7
1.4

2.9
24.7
15.9
0.3

2562-2561
17.3%
49.2%
4.9%
34.9%
4.1%
90.2%
12.6%
33.3%
13.7%
11.0%
1.9%

ต้นทุน จำกกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่เป็ นค่ ำซ่อ มแซม ค่ำนำมันเชือเพลิง ค่ำแรงงำน และค่ำเสือมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ ำย โดยต้ น ทุน ทีเพิมขึนหลักมำจำกต้นทุ นค่ ำซ่อ มแซม ค่ำนำมัน เชือเพลิง ค่ ำเสือมรำคำและตัดจำหน่ ำย ซึง
เป็ นไปตำมรำยได้ทีเพิมขึน
ค่ำซ่อมแซมเพิมขึนตำมกำรใช้เครืองจักรในกำรขุดขนซึงต้องมีรอบกำรซ่อมแซมตำมกำหนดกำร Maintenance
Schedule เพือให้กำรใช้งำนเป็ นไปตำมแผนงำน ทังโครงกำรเหมืองแม่เมำะ และโครงกำรเหมืองหงสำ
ค่ำ นำมัน เชือเพลิง ในปี 2562 เพิมขึนเล็กน้ อ ยตำมผลผลิตทีเพิมขึน แต่ เ ป็ น สัดส่ว นทีลดลงเนืองจำกใช้
เครืองจักรใหญ่ เข้ำทำงำนมำกขึน ลดสัดส่ วนรถบรรทุ กลงตำมแผนงำนระยะยำว ส่วนใหญ่ มำจำกโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8
ค่ำเสือมรำคำส่วนใหญ่ เกิดจำกจำกโครงกำรเหมืองแม่ เ มำะ 8 ทีรับรู้เต็มจำนวนในปี 2562 ซึงเพิมขึนจำกปี
2561 จำนวน 139.5 ล้ำนบำท เพิมขึนร้อยละ 13.7 ในขณะทีโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีอัตรำกำรทำงำน (Utilization
rate) ของระบบสำยพำนได้ปรับตัวเพิมขึนเฉลียทังปี ท ีร้อยละ 90 เพิมขึนจำกช่วงไตรมำส 4/2561 ทีอยู่ร้อยละ 70-75
ค่ำใช้จ่ำยค่ำสำรองค่ำไฟฟ้ ำส่วนเกินนันเกิดขึนตังแต่ปี 2557 เนืองจำกตำมสัญญำกับ กฟผ. ตังแต่ เริมแรก ได้มี
กำรกำหนดจำนวนหน่ วยไฟฟ้ ำส่วนหนึ งทีต้องใช้สำหรับ ดำเนินกำรทังโครงกำรโดยได้รับกำรสนับสนุ นจำก กฟผ. ซึง
บริษัทฯ คำดกำรณ์ ว่ำอำจมีค่ำไฟฟ้ ำส่วนทีจะใช้เกินจำกกำรสนับสนุ นของ กฟผ. บริษัทฯ จึงจะมีกำรตังสำรองค่ ำไฟฟ้ ำ
ส่วนเกินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับแต่ละงวดทีจะเกิดขึนตำมปริมำณกำรขุดขนตำมแผนงำน โดยในงวดปี 2560 2561 และ
2562 มีกำรสำรองค่ำไฟฟ้ ำจำนวน 31.1 ล้ำนบำท 102.8 ล้ำนบำท และ 137 ล้ำนบำทตำมลำดับ
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 มีจำนวนรวม 349.4 ล้ำนบำท และปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรเท่ำกับ 311.2 ล้ำนบำท เพิมขึน 38 ล้ำนบำท หรือเพิมขึนร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เพิมขึนจำกค่ำสำรวจและ
ประมูลงำน เนืองจำกบริษัทอยู่ในช่วงหำโครงกำรใหม่ๆ รวมถึงโครงกำรเมืองก๊ก ประเทศเมียนมำร์
ต้นทุน ทำงกำรเงิน
ต้นทุน ทำงกำรเงินสำหรับปี 2562 และปี 2561เท่ำกับ 389.3 ล้ำนบำท และ 286.9 ล้ำนบำทตำมลำดับ
เพิมขึนร้อยละ 35.7 จำกสำเหตุหลักคือ ในช่วงปี 2561 มีกำรทยอยเบิกวงเงินกู้ระยะยำวเพือใช้ในโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 เพิมขึนตำมแผนกำรลงทุนในเครืองจักรหลักของโครงกำร ทำให้ในปี 2562 รับรู ้ภำระหนีเต้มจำนวน รวมทังมี
ภำระหนีจำกกำรออกหุ ้นกู้จำนวน 700 ล้ำนบำทเมือกลำงปี 2562
ภำษีเงินได้
บริษัทฯ บันทึกผลประโยชน์ ทำงภำษีเงินได้จำนวน 5.8 ล้ำนบำท
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 มีผลกำไรสุทธิเท่ำกับ 1.1 ล้ำนบำท และสำหรับปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิ
เท่ำกับ 284.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ฐานะทางการเงิ นของบริษทั ฯ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิ น
รายการ

สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้น (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนต่ อส่วนของผู้ถือหุ ้น (ร้อยละ)

งบการเงินรวม สิ นสุด ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

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

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

11,106.2
8,941.3
2,164.936
4.13x
0.01
0.05

สิ นทรัพย์

ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม เท่ำกับ 11,106.2 ล้ำนบำท ลดลง 880.6 ล้ำนบำท จำก
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวำคม 2561จำนวน 11,986.8 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.4 จำกค่ำเสือมรำคำเครืองจักรและ
มีกำรซือสินทรัพย์เครืองจักรเข้ำมำเพิมเติมเล็กน้ อยโดยมีรำยละเอียดดังนี

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

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
2,065.2
2,303.7
9,040.0
9,683.1
11,106.2
11,986.8

เพิม(ลด)
(238.5)
(642.1)
(880.6)

(ล้ำนบำท)
%
(10.4)
(6.6)
(7.4)

แหล่งทีมาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 และ วันที 31 ธันวำคม 2561 อยู่ที
4.13 เท่ำ และ 4.53 เท่ำ โดยสำเหตุหลักเพิมมำจำกเงินกู้ระยะยำวของโครงกำรแม่เมำะ 8 ซึงเป็ นกำรกู้เพือนำมำชำระ
ค่ำเครืองจักรและอุปกรณ์ เพือใช้ในโครงกำรเป็ นหลัก
หนี สิ น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนีสินรวม เท่ำกับ 8,941.3 ล้ำนบำทลดลง 879.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 9 จำกหนีสินรวม ณ 31 ธันวำคม 2561จำนวน 9,820.7 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีกำรออกหุ ้นกูจ้ ำนวน 700 ล้ำนบำท
แต่เจ้ำหนีค่ำซือสินทรัพย์ลดลงจำนวนมำกและกำรทยอยจ่ำยคืนเงินกู้ โดยมีรำยละเอียดดังนี

หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

ณ 31 ธ.ค. 2562
3,555.2
5,386.1
8,941.3

ณ 31 ธ.ค. 2561
4,214.5
5,606.2
9,820.7

เพิม(ลด)
(659.4)
(220.1)
(879.4)

(ล้ านบาท)
%
(15.7)
(3.9)
(9)

เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวำคม 2560 วันที 31 ธันวำคม 2561 และ ณ วันที 31
มีนำคม 2562 เท่ำกับ 4,522.9 ล้ำนบำท 7,257.8 ล้ำนบำท และ 7,068 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสันและ
ระยะยำวของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี
รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนทีถึงกำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
รวมทังหมด

งบการเงิ นรวมสิ นสุด ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
340.0
7.5
826.2
11.4

31 มีนาคม 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
14.6
.

982.2
3,200.7

21.7
70.8

1,409.7
5,012.8

19.4
69.2

1,193.6
4, .

19.2
66.2

4,182.9

92.5

6,422.5

88.6

6,127.0

85.4

4,522.9

100.0

7,248.7

100.0

7,068.0

100.0

ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวเพิมขึนจำกกำรกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพือใช้สำหรับ
โครงกำร 8 และกำรออกหุ้นกู ้เพือบริหำรสภำพคล่องของบริษัท
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที 31 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินตำมสัญญำเงินกู้ ดังนี
วงเงิน
(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทียังไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

เงือนไขกำรจ่ำยชำระ

หนังสือคำประกัน
ตัวสัญญำใช้เงิน เงินกู้เบิกเงินเกิน บัญชี เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รซี ีท สัญญำซือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินป้ องกันควำม
เสียงจำกอัตรำดอกเบีย

4,882
2,942

0.25-0.75
MOR, MLR
MOR – 1.25
MLR - 1

1,536
2,177

-

เงินกู้ระยะยำว – โครงกำรเหมืองหงสำ

1,650

สินเชือ

อัตรำดอกเบียเงินฝำก
ประจำ 3 เดือน + 2
Prime rate – 1%,

MLR – 1.5

ชำระดอกเบียและเงิน ต้นเป็ น รำย
เดือ น เริมชำระคืน เงิน ต้น เดือ น
มกรำคม 2560 ตำมอัตรำของกำร
รับเงินค่ำงำน
เริมชำระคืน เงินต้นเดือนมีน ำคม
2563 ตำมอัตรำของกำรรับเงินค่ำ
งำน

– โครงกำรเหมืองหงสำ
O&M ระบบสำยพำน

เงินกู้ระยะยำว – โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
สัญญำที 8
เงินกู้ยมื ระยะยำว – ทัวไป

5,220

MLR – 1.5

-

MLR – 1,
MLR – 1.5,
MLR – 2.75

-

ชำระดอกเบี ยและเงิน ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริมชำระคื น เงิน ต้ น
เดือนมกรำคม
ตำมอัตรำ
ของกำรรับเงินค่ำงำน
ชำระดอกเบี ยและเงิน ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริมชำระคื น เงิน ต้ น
เดือนถัดจำกวันทีเบิกใช้ครังแรก
(วงเงิน
ล้ำนบำท วงเงิน
ล้ ำ นบำท วงเงิน ล้ำ นบำท
และวงเงิน ล้ำนบำท) และ เริม
ชำระคืน เงิน ต้น เดื อ นเมษำยน
(วงเงิน
ล้ำนบำท)

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ มีข้อจำกัดต่ำงๆ เป็ นกำรทัวไป ซึงรวมถึงข้อจำกัดในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำร
ก่อภำระหนีสินของบริษัทฯ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี และอัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้น เงินกู้ย ืมคำประกัน
โดยกำรจดจำนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้ำงทีมีอยู่ในปั จจุ บัน และทีจะมีข ึนในอนำคต จำนำหรือจำนองเครืองจักรของ
โครงกำรในส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิของบริษทั ฯ รวมถึงกำรโอนสิทธิในกำรรับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย และคำ
ประกันโดยกรรมกำรบริษัทซึงหลังจำกบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถำบันกำรเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลคำประกัน
เงิ นกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิ จการที เกียวข้องกัน
-ไม่มี -

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

14 -11

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 2,164.9 ล้ำนบำท ลดลง 1.16 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.05
จานวน
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถอื หุ ้น

2560
2,578.2

2561
2,166.1

การเปลียนแปลง (ล้านบาท)
2562
2, .

2560
327.6

2561
(412.1)

การเปลียนแปลง (ร้อยละ)

2562
(1.16)

2560
14.6

2561
(16.0)

2562
(-0.05)

สภาพคล่อง
รายการ
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน(ลดลง) สุทธิ

จานวน (ล้านบาท)
2560

2561

2562

1,939.5
(4,972.9)
2,457.3

(501.4)
(2,186.4)
2,666.4

576.0

21.4

1,159.6
(424.0)
(794.8)
(1.0)
(121.9)

กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษัทฯ ปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ ำกับ 1,939.5 ล้ำน
บำท (501.4) ล้ำนบำทและ 196.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรบวกกลับของค่ำเสือมรำคำ รวมถึงเจ้ำหนี
กำรค้ำและเจ้ำหนีอืนตำมเงือนไขกำรชำระเงิน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุ นของบริษัท ฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ำกับ (4,972.9)
ล้ำนบำท (2,186.4) ล้ำ นบำท และ (424.0) ล้ำ นบำทตำมลำดับ โดยในปี 2562 เงินสดจ่ำยเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ
สินทรัพย์ทีเป็ นไปตำมแผนกำรลงทุนโครงกำรและจ่ำยค่ำสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มำใน กิจกรรมจัดหำเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ำกับ 2,457.3
ล้ำนบำท 2,666.4 ล้ำนบำท และ (794.8) ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยในปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจำกจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินและจ่ำยชำระเจ้ำหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน รวมถึง มีกำรรับเงิน สดจำกกำรออกหุ้นกู้จำนวน
694.7ล้ำนบำท
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การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นทีสาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

หน่ วย

2560

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

0.52
0.31
0.67

งบการเงิ นรวม
2561
0.55
0.32
(0.01)

2562
0.58
0.35
(0.02)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษัทฯ มีอ ัตรำส่วนสภำพคล่อ ง เท่ำกับ 0.52 เท่ ำ 0.55 เท่ำ และ 0.58 เท่ ำ ณ วันที 31 ธันวำคม 2560 วันที
31 ธันวำคม 2561 และวันที 31 ธันวำคม 2562 ตำมลำดับ
ในปี 2562 มีควำมต้อ งกำรใช้เงินลงทุนลดลงแต่เงินสดจำกกำรจัดหำเงินลดลงมำกเนื องจำกมีกำรทยอยจ่ำย
คืนเงินต้นตำมสัญญำในปี 2562 มีสภำพคล่ องทีตำ ซึงคำดว่ำเมือบริษัทฯ สำมำรถทำกำไรได้มำกขึนจำกโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 ทีในปี นีมีอตั รำกำไรขันต้นลดลง บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีดีขึน
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมมี ำตรกำรอืนๆ เพือรองรับหำกบริษัทฯ ขำดสภำพคล่อง อำทิ (1) กำรเจรจำกับ
เจ้ำหนีกำรค้ำ ในกรณีทีบริษัทฯ ซือสินค้ำหรือจัดจ้ำงทำงำนใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงือนไขกำรชำระเงินทีเหมำะสม และ
(2) กำรบริหำรและเจรจำระยะเวลำกำรชำระเงินสำหรับกำรจัดหำเครืองจักรทีมีมูลค่ำเงินลงทุนสูง (3) กำรติดตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงินอย่ำงใกล้ชิด (4) กำรระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ำง ๆ เพิมเติม เช่น หุ ้นกู้ เป็ นต้น
นอกจำกนี บริษัทฯ ยังได้มมี ำตรกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและวำงแผนค่ำใช้จ่ำยและกำรดำเนินงำนดังทีกล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู ้ถอื หุ ้น

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

2560

2561

2562

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.38
17.12
11.30
14.91

3.41
(5.31)
(7.85)
(12.00)

13.86
6.41
0.02
(0.05)

บริษัทฯ มีอตั รำกำไรขันต้นเท่ำกับร้อยละ 26.38 ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 13.86 สำหรับงวดปี 2560 2561
และ 2562 ตำมลำดับ และ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 11.30 ร้อยละ (7.85) และร้อยละ 0.02 สำหรับงวดปี 2560
2561 และ 2562 (พิจารณาเหตุผลเพิมเติมในหัวข้อ ผลการดาเนินงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 14.91 ร้อยละ (12.00) และร้อยละ (0.05) สำหรับงวดปี
2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

2560

2561

2562

ร้อยละ
ร้อยละ

4.43
16.59
0.39

(2.56)
5.86
0.33

(0.01)
8.46
0.34

เท่ำ

บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 4.43 ร้อยละ (2.56) และร้อยละ (0.01) สำหรับงวดปี
2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ ซึงเป็ นอัตรำทีค่อนข้ำงตำเนืองจำกบริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงสูงตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจทีมีกำรลงทุน ในสินทรัพย์สูง เพือกำรดำเนิ นงำนขุ ดขนและทำให้มีค่ำ เสือมรำคำซึงเป็ นค่ำใช้จ่ำยที
ไม่ใช่เงินสดสูง อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ซึงเป็ นอัตรำที คำนวณมำจำกกำไร
สุทธิและบวกกลับด้วยค่ำเสือมรำคำต่ อสินทรัพย์ถำวร จะเท่ำกับร้อยละ 16.59 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 8.46 สำหรับ
งวดปี 2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนหนีสิน ทีมีภำระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (IBD to EQUITY)
อัตรำส่วนหนีสิน ทีมีภำระดอกเบียต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี (DSCR)

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

2560

2561

2562

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

2.97
2.00
4.35
2.05

4.53
3.68
8.82
0.68

4.13
3.59
4.94
0.74

ในปี 2562 อัตรำหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้นยังคงสูงอยู่แต่มีอ ัตรำทีลดลง เนืองจำกได้ทยอยคืนเงินกู ้ยืมระยะ
ยำวในทุกโครงกำรตำมสัญญำเงินกู้เป็ นจำนวน 1,295 ล้ำนบำท และจ่ำยชำระเจ้ำหนีทำงกำรเงิน 451 ล้ำนบำท
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อ มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อ มูลประจำปี ฉบับนีแล้ว และด้ว ยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถู กต้องครบถ้ วน ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ ทำให้ผู้อืนสำคัญผิด หรือ ไม่ข ำดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ
(1)
(2)
(3)

งบกำรเงินและข้อ มูล ทำงกำรเงิน ที สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ลประจำปี ได้แ สดงข้อ มูลอย่ำ งถู กต้อ ง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกียวกับ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว
บริษัทฯ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ ใจว่ำบริษัท ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสำระสำคัญทังของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในทีดี และควบคุ มดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำ ว และ
บริษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที 24 กุมภำพันธ์ 2563 ต่อ ผู ้สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯ แล้ว ซึงครอบคลุ มถึงข้อ บกพร่องและกำรเปลียนแปลงทีสำคัญของระบบกำร
ควบคุ มภำยใน รวมทังกำรกระทำทีมิชอบทีอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย

ในกำรนี เพือเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีบริษัทฯ ได้ร ับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นผู้ลงลำยมือชือกำกับเอกสำรนีไว้ทุกหน้ ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชือของ นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริษัทฯ ได้รบั รองควำมถูก ต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่ำวข้ำงต้น
ชือ

ตาแหน่ ง

ลายมือชือ

นำยศำศวัต ศิริสรรพ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำร

………………………………………..

นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำรกำรเงิน

………………………………………..

ผู้รบั มอบอานาจ
ชือ
นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบริหำรกำรเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

ลายมือชื อ
………………………………………..

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายการเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

1) หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

72

(ปี )

อายุ
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมดีมำก)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท MBA (International Business),
Wharton School, University of
Pennsylvania
- หลักสูตรกำรป้ องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที วิทยำลัยป้ องกัน
รำชอำณำจักร
ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ :
- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ สำขำ
กำรธนำคำรและกำรเงิน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย
- เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม
6.15

ไม่ม ี

ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ความสัมพันธ์ทาง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

การถือหุ้น
(%)

สัดส่วน

เอกสารแนบ 1: รายการเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
รองนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำร

ปัจจุบนั
2557 – 2558
2557

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ระยะเวลา

บริษัทโพสต์พบั ลิชซิง จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี จำกัด
บริษัท กำรแพทย์สุขุมวิท62 จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท รีฟำยนิงโลหะมีค่ำ จำกัด
มูลนิธอิ ำจำรย์ป๋วย
สถำบันป๋ วย อึงภำกรณ์
มูลนิธคิ กึ ฤทธิ ฯ
The Board of Governors of Asian
Institute of Management, Philippines
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

56

75

3) นำงกิงเทียน บำงอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

(ปี )

2) นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 1/2550
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที 53/2548

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of
Florida, USA
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 244/2560
- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader (RCL) 1/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 79/2552
การอบรมอืนๆ
- Certificate in Health Service Management
สมำคมโรงพยำบำลเอกชนแห่งประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive Program
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery Information Service,
Harvard Business School, Boston, USA

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)
0.01

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

2558 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2549 - 2561

2559 – ปัจจุบนั
2557 - 2562
2557 - 2558
2557 – 2558
2556 - 2557

2558 – ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ
ทีปรึกษำ
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุนและบริหำร
ควำมเสียง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุน

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยฟิ ล์ม จำกัด (มหำชน)
บริษัท com-link จำกัด
บริษัท ไทยไวร์โพรดักซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด
(มหำชน)
บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง จำกัด
บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำกัด
บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
บริษัท โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด
(มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

4) ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

50

(ปี )

อายุ
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ(บัญชี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที BJC/2547
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที 88/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที 18/2550
- หลัก สูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่นที 3/2551
- หลัก สูต ร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุ ่นที 15/2555
- หลักสูตร How to Measure the Success of
Corporate Strategy (HMS) รุ ่นที 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่นที 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through
Financing and Investment (BFI) รุ่นที 5/2561
การอบรมอืนๆ
- Thai Standard on Auditing (TSA)
- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
- Internal Control and Internal Audit
-สัมมนำมำตรฐำนบัญชี และมำตรฐำนกำรสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)
0.01

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

2556 – 2558

2558 – ปัจจุบนั
2560 – 2561

2554 – ปัจจุบนั

อำจำรย์ประจำ สำขำบัญชี

กรรมกำรอิส ระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสียง/ กรรมกำรทีปรึกษำกำร
ลงทุน
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
อำจำรย์พเิ ศษ สำขำวิชำชีพบัญชี
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
ผู ้สอบบัญชี
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรกำรเงิน

2559 - ปัจจุบนั

2558 – ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ ง

2561 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
บริษัท บำงประกง เทอร์มนิ อล จำกัด
(มหำชน)
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

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

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

71

56

55

6) นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

7) นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร/
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการความเสียง

(ปี )

5) นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

- หลักสูตร Director Accreditation Program

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที 244/2560

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Master of Business Administration, Ohio
University, Ohio, USA
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 43/2545

- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- นิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต (LL.M. Corporations)
New York University, New York, USA
- ประกำศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตย
สภำ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บัญชี สภำวิชำชีพบัญชี รวม 63 ชัวโมง ในปี

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.36

0.15

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นพีชำย
นำยวิทวัส, นำยภวัต
และนำยกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)

1.38

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2546 – 2558

2558 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2558 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีปฏิบตั กิ ำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำร

2544 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั

ระยะเวลา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสวีพเี ค จำกัด
บริษัท สหกลเพำเวอร์ จำกัด
บริษัท ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตีส

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสวีพเี ค จำกัด
บริษัท สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จำกัด (มหำชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด
(มหำชน)
บริษัท อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส ลอว์
เยอร์ส จำกัด
บริษัท สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

52

49

61

9) นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
การเงิน/ กรรมการ/
กรรมการบริหาร

10) นำยชำลี รักษ์สุธี
กรรมกำร

(ปี )

8) นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร Supply Chain/
กรรมการบริหาร

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

- บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำ
- กำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรเงิน
มหำวิทยำลัยมหิดล

- หลักสูตรSTRATEGIC CFO รุ่น 5
- หลักสูตรกลยุทธ์กำรจัดทำงบประมำณให้
สอดคล้องกับแผนกำรเงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 114/2558
การอบรมอืนๆ

- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงินกำร
ธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Master of Business Administration, San
Diego State University
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 96/2555

- ปริญญำตรี สำขำบริหำร มหำวิทยำลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex Operation
and Management, San Diego Golf
Academy
- Master of Business Administration
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

(DAP) รุ่นที 94/2555

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

0.83

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

ไม่ม ี

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นน้องชำยนำย
ศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ผู้บริ หาร

(%)

0.01

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

2558 - ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ระยะเวลา

กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร Supply Chain
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำรจัดหำและคลัง
กรรมกำร
กรรมกำร

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง
(1964) จำกัด

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

บริษัท วรรณงำม จำกัด
บริษัท บ้ำนเรือนอรุณ จำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสวีพเี ค จำกัด
บริษัท สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11) นำยประภำส วิชำกูล
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

63

(ปี )

อายุ

- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำร
พลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
- หลักสูตรประกำศนียบัตรชันสูงกำร
บริหำรงำนพัฒนำท้องถินทียังยืน สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ สถำบันวิชำกำร
ทหำรเรือชันสูง
- หลักสูตรMasterful Coaching Workshop,
Hay Group
- หลักสูตรควำมรู้ด้ำนตลำดกำรเงินเพือกำร
ตัดสินใจสำหรับนักบริหำรระดับสูง ศูนย์
กำรศึกษำต่อเนืองจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development
Program -2 มูลนิธพิ ฒ
ั นำทรัพยำกรมนุษย์
ระหว่ำงประเทศ
- หลักสูตร Executive Program for Growing

- หลักสูตรDirector Certification Program
(DCP) รุ่นที 186/2557
การอบรมอืนๆ

- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ)
New Mexico Institute of Mining and
Technology, U.S.A
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 114/2558

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)

ไม่ม ี

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

ปัจจุบนั
2557

ระยะเวลา

กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
รองผู้ว่ำกำรเชือเพลิง

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

59

59

67

13) นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน/ กรรมกำรบริหำร

14) นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

(ปี )

12) นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

- ปวส. สำขำ Tool and Die Making วิทยำลัย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 99/2555
- หลักสูตรCompany Secretary Program
(CSP) 45/2555
- หลักสูตรBoard Reporting Program (BRP)
7/2555
การอบรมอืนๆ
- สัญเช่ำ แนวปฏิบตั กิ ำรบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่ำงTFRS 16-Leases
- บัญชีภำษีอำกร Tax Accounting กำรกระทบ
รำยได้และรำยจ่ำยทำงบัญชีกบั ทำงภำษีอำกร
- Financial Statement Analysis เทคนิคกำร
อ่ำนและวิเครำะหงบกำรเงินเพือช่วยในกำร
วำงแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำบริหำร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำ
รำมคำแหง

Companies, Stanford Graduate School of
Business, U.S.A

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.35

0.01

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)

ไม่ม ี

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

2558 – ปัจจุบนั

2558 – ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ผู ้อำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

ผู ้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท สำนักงำนทนำยควำมบำงกอกลอว์
ออฟฟิค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

58

59

16) นำยรุจ บัณฑุวงศ์
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ/ทีปรึกษาอาวุโสทาง
วิชาการ

(ปี )

15) นำยวิฑ ูรย์ ชินวณิชยั
ผู้อานวยการโครงการหงสา

ผู้อานวยการโครงการแม่เมาะ/
กรรมการบริหาร

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำ
วิศวกรรมเครืองกล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมเครืองกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- วิศวกรรมศำสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต
สำขำวิศวกรรมเครืองกล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

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

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที 96/2555

ช่ำงกลพระนครเหนือ (รำชมงคล)
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำอุตสำหกรรม
วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำ (รำชมงคล)
- Mini MBA รุ่น 8 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐำนเศรษฐกิจ รุ่น 24
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)

0.01

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

ปัจจุบนั
2554 - 2559

2558 – ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ผู ้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ทีปรึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
รองประธำนบริหำรอำวุโส (เหมืองแร่)

ผู ้อำนวยกำรโครงกำรหงสำ

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

17) นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุการบริษัท

ชือ-สกุล/ตาแหน่ ง

44

(ปี )

อายุ

- Advance for Corporate Secretaries 1/2559
- Company Secretary Program 65/2558
- Board Reporting Program 17/2558
- Company Reporting Program 12/2558
การอบรมอืนๆ
- The Financial Analyst Program Certificate
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New
IPOs รุ่นที 3

-ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรเงิน
และบริหำรปฏิบตั กิ ำร, สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ นิด้ำ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

ไม่ม ี

ผู้บริ หาร

(%)
0.01

ครอบครัวระหว่าง

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน

2558 - ปัจจุบนั
2553– ปัจจุบนั

ระยะเวลา
เลขำนุกำรบริษัท
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยงบประมำณและจัดหำ
เงินทุน

ตาแหน่ ง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ :

บริษทั เอส.วี.พี.เค. จำกัด

บริษัททีเกียวข้อง

C
ED

= กรรมการบริษัท
= กรรมการอิสระ
= กรรมการตรวจสอบ
= ประธานกรรมการตรวจสอบ

D

ID

AC

CAC

RC

M

CRC

= ประธานกรรมการบริษัท

ริ สรรพ์

นายกวิ ตม์ ศิ

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

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

สรรพ์

นายวิทวัส ศิ ริ

เอกสำรแนบ 1.1 หน้ำ 1

= กรรมการบริหารความเสียง

= ผู ้บริหาร

= กรรมการบริหาร

= ประธานกรรมการบริหารความเสียง

C,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

ริ สรรพ์

Mai Khot Energy Limited

D,ID,AC

รพงศ์

ดร.มงคล เหล่า ว นายศาศวัต ศิ

D,ED,M

D,ID,AC

บางอ้ อ

วิ ริยะเวช

D,ID,CAC

นางกิ งเทียน

นายศิ ริชัย โต

ED,M

D,ED,M

เมืองโคตร

เทวกุล

C

นายนพพันธป์

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร

บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

บริษัทย่อย

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทฯ

บริ ษทั
D

รักษ์ สุธี

นายชาลี

D,ID

มหันต์สุคนธ์

นายพิ เชษฐ์

กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ

D,ID

วิชากูล

นายประภาส

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

ED,M

ริ สรรพ์

นายภวัต ศิ

ED,M

โฆษิ ตเรื องชัย

นางวันเพ็ญ

ED,M

คล้ ายทับทิ ม

นายอวยชัย

M

ชิ นวณิ ชัย

นายวิ ฑรู ย์

M

วงศ์

ดร.รุจ บัณฑุ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกียวกับกรรมการบริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายชือ

บริ ษทั
สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหกลพาวเวอร์ จากัด

บริ ษทั ย่อย
Mai Khot Energy Limited

ü

ü

ü

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล

ü

2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

ü

3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

ü

4. นำงกิงเทียน บำงอ้อ

ü

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

ü

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ü

ü

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ü

ü

8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

ü

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ü

10. นำยชำลี รักษ์สุธ ี

ü

11. นำยประภำส วิชำกูล

ü

ü

12.นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

ü

ü = เป็ นกรรมกำรในบริษ ัทฯ หรือบริษัทย่อย

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(1)

32

นำงสำว วิกำวี กลินแก้ว
- บธ.บ. (กำรบัญชีบริหำร)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1

การแต่งตัง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอานาจอนุ มตั ิของ คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ชือ-สกุล

สัดส่วน
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัวระหว่าง
หุ้น
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
องค์กร/ประเภทธุรกิ จ
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ไม่ม ี
2560 – ปั จจุบนั ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
(1)
จำกัด (มหำชน)
ภำยใน
2557 – 2559
ผู้จดั กำร สำยงำนตรวจสอบ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คู
2552 – 2557 ภำยในและควำมเสียง
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
บริษัท แกรนท์ธอนตัน
ผู้ช่วยผู ้สอบบัญชีอำวุโส
จำกัด

ณ ปั จจุบ ัน ผู ้รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท คือ นำงสำววิกำวี กลินแก้ว ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทังในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
หัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยใน มีคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนี

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
รายละอียดเกียวกับรายการประเมินรายการทรั พย์ สิน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4: รายละอียดเกียวกับรายการประเมิ นรายการทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5
ข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5.1: รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่ำนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ 3
ท่ำน ซึงมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรบัญชี กำรเงิน กำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเสียง ได้แก่
นำยศิริชยั โตวิริยะเวช เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงกิงเทียน บำงอ้อ และ นำย มงคล เหล่ำ วรพงศ์ เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตั ิหน้ำทีอย่ำงเป็น อิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับ
ฝ่ ำยบริหำร ผู้ตรวจบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยในตำมวำระทีเกียวข้อง
รายชือ

ปี 2561 ( )

ตาแหน่ ง

กรรมการ
1. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

กรรมกำรอิสระ
7/7
2. นำงกิงเทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
7/7
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
7/7
()
กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ดังนี

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

ปี 2562 ( )
กรรมการ
7/9
8/9
8/9

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

กำรเข้ำร่วมประชุมในส่วนกำรกำกับดูแ ลกิจกำรกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระสำคัญ สรุปได้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พ ิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทประจำไตรมำสและงบ
กำรเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและผู้สอบบัญชี ก่อ นนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนียังได้จดั ประชุมเป็ น
กำรเฉพำะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมประชุมด้วย สำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี
2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทได้จดั ทำขึนอย่ำงถูกต้อง เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชี
ทีรับรองโดยทั วไป มีกำรเปิ ดเผยข้อมู ลทีสำคัญ อย่ ำงเพีย งพอในหมำยเหตุ ป ระกอบกำรเงิน และมีข ้อมูลซึงจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ ้นและนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ม อบหมำยให้นำงสำววิกำวี กลินแก้ว เป็ นผู้ร ับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัท (อ้างอิง เอกสารแนบ : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพือให้กำรตรวจสอบภำยในเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ น ผู้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี รำยงำน
ตรวจสอบภำยในกับฝ่ ำยบริหำรอย่ำงต่ อเนือง พร้อมทังให้คำแนะนำและแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สงั เกตกำรปฎิบัติงำนของผู้สอบบัญชีจำกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดโดยนำย
สมคิด เตียตระกูล ผู้ส อบบัญชีร ับอนุ ญำตเลขที 2785 ซึงได้ร ับอนุ มัติให้เ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทในกำรประชุมใหญ่
สำมัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทในครังทีผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมคิดเห็นว่ำผู้สอบบัญชีมีควำมเป็ นอิสระ เชียวชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์
เหมำะสม ปฎิบตั ิงำนได้ผลเป็ นอย่ำงดี และเป็ นผู ้สอบบัญชีทีได้ร ับอนุ มัติจำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4. รายงานทีเกี ยวโยงหรือรายการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรำยกำรเกียวโยง หรือ รำยกำร
ทีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีควำมเพียงพอและเป็ นไปตำมเงือนไข
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกากับดูแลกิ จการที ดี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ทำกำรตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดี และปฎิบ ัติ
ตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด
ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ ำยบริหำรได้พิจำรณำและ
ดูแลแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดี และกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพ ย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยทีเกียวข้องกับธุ ร กิจ ของบริษัท และมีกำรริเริมวำง
แนวทำงปฏิบัติให้เป็ นลำยลักษณ์อ ักษร ตรวจสอบได้ และสำมำรถปรับปรุง แก้ไข เพือพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทีเกียวข้องมำกทีสุด
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยศิริชยั โตวิริยะเวช)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5.2: แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2562

แบบประเมิ นนี จัดทาโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึงเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมันในคุณค่ าของความซื อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทีอยูบ่ นหลักความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที ครอบคลุมถึ ง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าทีประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ü

1.2 มีขอ้ กาหนดที เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความซื อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที ครอบคลุ มถึง

ü

.2. มีขอ้ กาหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรั บผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ทีเหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
. .4 มีการสื อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุ กคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รั บทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทังมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มี กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
. . การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กากับดู แลการปฏิ บตั ิ (compliance unit)
. . การประเมิ นตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
. . การประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกียวกับความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ü

ü

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
. . มีกระบวนการที ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาทีเหมาะสม
. . มีกระบวนการที ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
. . มีการแก้ไขการกระทาทีขัดต่อหลักความซื อตรงและการรั กษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

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

ใช่

. มีการกาหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ท ธิอานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ü

2.2 คณะกรรมการกากับดู แลให้มี การกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุ รกิจทีชัดเจนและ
วัดผลได้ เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบ ตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

ü

2.3 คณะกรรมการกากับดู แลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ งครอบคลุมบทบาทที สาคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน

ü

2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู้เกียวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชียวชาญทีเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชียวชาญในเรื องนันๆได้

ü

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที มีความรู ้ ความสามารถน่าเชือถือ
และมีความเป็ นอิ สระในการปฏิบตั ิหน้าที อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบ ตั ิ
หน้าทีอย่างเป็ นอิสระ ในจานวนทีเหมาะสมเพียงพอ

ü

2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึงครอบคลุมทังการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื อสาร และการติดตาม

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

3. ฝ่ ายบริหารได้จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั งการและความรั บผิดชอบที
เหมาะสมเพือให้องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

. ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึ งการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีในส่วนงานทีสาคัญ ซึงทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ นต้น

ü

3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกียวกับอานาจหน้าที ความรับผิดชอบ และการสื อสารข้อมูล

ü

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

ü

ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที มีความรู้
และความสามารถทีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นันอย่างสมาเสมอ

ü

4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรทีมีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การสื อสารกระบวนการเหล่านีให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ

ü

4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับ การขาดบุคลากรทีมี
ความรู้และความสามารถทีเหมาะสมอย่างทันเวลา

ü

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

ü

4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ทีสาคัญ

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

5. องค์ กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื อสารเชิง บังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิ บตั ิ ในกรณี ทีจาเป็ น

ü

. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชีวัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ทีเหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ ษทั

ü

. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนือง
โดยเน้นให้สามารถเชือมโยงกับความสาเร็ จของหน้าทีในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย

ü

. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันทีมากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรแต่ละคน

ü

ไม่ ใช่

การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือให้สามารถระบุและประเมินความเสี ยงต่ าง ๆ
ทีเกียวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญ ชีทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนัน โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

ü

6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึง ปั จจัยทีสาคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

ü

6.3 รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง

ü

.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง อนุ มตั ิและสื อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถื อปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กร

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี ยงทุกประเภททีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้อย่ าง
ครอบคลุมทัวทังองค์ กร
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั ระบุความเสี ยงทุ กประเภทซึงอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีงานต่าง ๆ

ü

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี ยงทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึงรวมถึงความเสี ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การรายงาน
การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ü

7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี ยง

ü

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบทีอาจเกิดขึน

ü

.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบ ตั ิงานเพือจัดการความเสี ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี ยงนัน (acceptance) การลดความเสี ยง (reduction) การหลีกเลียงความ
เสียง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี ยง (sharing)

ü

ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี ยงทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ตขึน โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การทีผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี ยนแปลงข้อมูลในรายงานทีสาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ü

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้าหมายทีกาหนดแล้ว รวมทังได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป้
ั าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกียวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการทีบริ ษทั ดาเนินการเพือป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

ü

8.4 บริ ษทั ได้สือสารให้พนักงานทุ กคนเข้าใจและปฏิ บตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ทีกาหนดไว้

ü

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั ประเมินการเปลียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว

ü

9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลียนแปลงรู ปแบบการทาธุ ร กิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว

ü

9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลียนแปลงผูน้ าองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุ มภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว

ü

ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ วยลดความเสี ยงทีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้อยู่ในระดับที
ยอมรั บได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนิ นงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ

ü

10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในทีกาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิงานเกียวกับ

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ และการบริ หารทัวไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที และลาดับชันการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รั ดกุม เพือให้สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงิ นและอานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการ
จัดซือและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื อ
ขันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี
. . การเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทังมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ทีบริ ษทั อนุม ตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ีเกียวข้องในลักษณะ
ทีมีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคาประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนใจแล้
ั
วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื อนไข
ทีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนีตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุ มแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

ü

10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอนุ มตั ิ
(2) หน้าทีบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ü

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ

ü

11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

ü

11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

ü

11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ü

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึงได้กาหนดสิ งทีคาดหวังและขั นตอนการปฏิบัติ
เพือให้ นโยบายทีกาหนดไว้นันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั มีนโยบายที รัดกุมเพือติ ดตามให้การทาธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขันตอนการอนุมตั ิ
ทีกาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพือป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว

ü

. บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ีไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนัน

ü

. บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)

ü

. บริ ษทั มี กระบวนการติดตามดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทังกาหนดแนวทางให้บุคคลทีบริ ษทั แต่งตังให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนัน ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ü

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบ ตั ิของบริ ษทั ได้รับ การนาไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม
โดยบุคลากรทีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่

ไม่ ใช่

ü
ü

ü

ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้อมูลทีเกียวข้ องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที
กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั กาหนดข้อมูลทีต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทังข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ทีมีคุณภาพและเกียวข้องต่องาน

ü

13.2 บริ ษทั พิจารณาทังต้นทุนและประโยชน์ทีจะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล

ü

13.3 บริ ษทั ดาเนิ นการเพือให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีสาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื องทีเสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ

ü

13.4 บริ ษทั ดาเนิ นการเพือให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุ มหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมทีระบุขอ้ มูลทีจาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขันตาตามทีกฎหมายกาหนด

ü

13.5 บริ ษทั ดาเนิ นการเพือให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกียวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิหน้าทีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้วยกับเรื อง
ที เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี
. . มี การจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
. . กรณี ทได้
ี รับ แจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริษ ทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนันอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่

ü

14. องค์ กรสื อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีวางไว้
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั มีกระบวนการสื อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื อสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุ นการควบคุมภายใน

ü

14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลทีสาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมาเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลทีเป็ นศูนย์ติดต่อเพือให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอืนนอกจากทีได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทังการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการประชุ มคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ü

ไม่ ใช่

ü

15. องค์ กรได้สือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื อสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุ นการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าทีหรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน เป็ นต้น

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ใช่

ü

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่

ü

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื อให้มันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบ ตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น

ü

.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบ ตั ิตามระบบการควบคุ มภายในทีวางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

ü

16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของ
บริ ษทั

ü

16.4 ดาเนิ นการติ ดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ท้ ีมีความรู้และ
ความสามารถ

ü

.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ü

.6 บริ ษทั ส่งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรฐานสากล
การปฏิ บตั ิงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

17. องค์ กรประเมินและสื อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

. บริ ษทั ประเมินผลและสื อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ
เพือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนิ นงานทีเกิดขึนแตกต่างจากเป้าหมาย
ทีกาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ

ü

. บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี
. . ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ทีเกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มี การปฏิบตั ิทีฝ่ าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทาทีผิดปกติอืน ซึงอาจกระทบต่อชื อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

ü

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำ

ไม่ ใช่

