สารบัญ
01
03
04
06
07
10
11
16

วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย
ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปและข้ อ มู ล สำ � คั ญ อื ่ น
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที ่ ส ำ � คั ญ
สารจากประธานกรรมการบริ ษ ั ท
คณะกรรมการบริ ษ ั ท
โครงสร้ า งองค์ ก ร
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ

41 ปัจจัยความเสี่ยง
47 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
51 โครงสร้างและการจัดการ
ย ดเกี ่ ย วกั บ คณะกรรมการ
66 รายละเอี
บริ ษ ั ท ผู ้ บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษ ั ท
75 การกำ�กับดูแลกิจการ
89 ความรับผิดชอบต่อสังคม
99 การพัฒนาองค์กรและบุคคลากร
ม ภายในและ
105 การควบคุ
การบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย ง

107
111
124
125
127
128

รายการระหว่ า งกั น
การวิ เ คราะห์ แ ละคำ � อธิ บ ายของฝ่ า ยจั ด การ
รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ในการจั ด ทำ � รายงานทางการเงิ น
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ าตและงบการเงิ น รวม

20
19

วิ ส ั ย ทั ศ น์
พั น ธกิ จ
เป้ า หมาย

วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
“ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ในการท� ำ เหมื อ งแร่ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและครบวงจร รวมถึ ง การ
เป็ น เจ้ า ของเหมื อ งถ่ า นหิ น และโรงไฟฟ้ า ในระดั บ ภู มิ ภ าค และด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ”

พั น ธกิ จ (Mission)
1. บริ ษั ท ฯ จะใช้ ค วามรู ้ จ ากการเป็ น ผู ้
ประกอบการมาพั ฒ นาและบริ ห ารงานด้ า น
การท� ำ เหมื อ งให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ
ภาพสู ง สุ ด เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า
2. บริ ษั ท ฯ จะพั ฒ นาความรู ้ ค วามช� ำ นาญ
ด้ า นวิ ศ วกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ทั้ ง สรรหา
และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถเพิ่ ม
มากขึ้ น
3. บริ ษั ท ฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็ น
เจ้ า ของแหล่ ง ถ่ า นหิ น และแร่ ธ าตุ อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า ง
โอกาสในการด� ำ เนิ น กิ จ การการผลิ ต ไฟฟ้ า
พลั ง งานทางเลื อ กพร้ อ มสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ด้ า นการเงิ น และการเติ บ โตในอนาคต

4. บริ ษั ท ฯ จะด� ำ เนิ น งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ ถื อ หุ ้ น บนพื้ น ฐานของ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม

เป้ า หมาย (Goal)
บริ ษั ท ฯ จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ขุ ดและขนด ิ น และ
แร่ ต ่ า งๆจากโครงการทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เพื่ อ เป็ น การขยายธุ ร กิ จ และกระจายฐานลู ก ค้ า
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาการด� ำ
เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี
เพื่ อ สร้ า งความมั่ ง คั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หุ ้ น ของ บริ ษั ท ฯ
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อื่ น
ชื่อบริษัท
:
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อยอหลั
:
SQ
่ กทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ใหบ้ ริการและด�ำเนินงาน ดานการท�
ำเหมืองเปิดถานหิ
้
่ นและ                
                                   
ลิกไนตอ์ ยางครบวงจร
โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานใน
่
                                  
เหมือง การปฎิบัติงานเปิดหนาเหมื
้ อง การใหค�้ ำปรึกษาดาน
้
                                  
งานเหมือง และการให้เชาและซ่
อ
มบ�
ำ
รุ
ง
เครื
อ
่
งจั
ก
รขนาดใหญ
่
่
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107558000148
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
				
			แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2941-0888
โทรสาร
:
0-2941-0881
Homepage
:
www.sahakol.com
ทุนจดทะเบียน
:
1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
:
1,141,409,360 บาท (ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)
ชนิดของหุ้น
:
หุน้ สามัญ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2229-2866
โทรสาร
:
0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด
87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
:
0-2205-8222
โทรสาร
:
0-2654-3339

เลขานุการบริษัท

นายสุรพล อ้นสุวรรณ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2941-0888
โทรสาร
:
0-2941-0881

บร�ษัท สหกลอิคว�ปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ทำงกำรเงิ น
งบการเงิ น รวม

Consolidated Financial Statements

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

PROFIT & LOSS (M THB)

รายได้จากการให้บริการ
รายได้รวม
ต้นทุนบริการ
กําไรก่อนหักค่าเสือมราคา ดอกเบียจ่าย และภาษี
กําไรก่อนหักดอกเบียจ่ายและภาษี
กําไรสุทธิ*
ฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

Services Revenue
Total Revenues
Cost of Services
EBITDA
EBIT
Net Profit*
FINANCIAL POSITION (M THB)

สินทรัพย์รวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสนิ รวม
รวมหนีสนิ หมุนเวียน
รวมหนีสนิ ไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกระแสเงิ น สด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
อัต ราส่ว นทางการเงิ น
ประสิ ท ธิ ภาพในการดํา เนิ น งาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2560

2561

2562

3,154
3,186
2,322
1,183
572
360

3,567
3,624
3,445
912
(132)
(285)

4,690
4,773
4,040
1,571
384
1

Total Assets
Current Assets
Non-Current Assets
Total Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders' Equity
CASHFLOW STATEMENT (M THB)

10,241
1,990
8,251
7,663
3,807
3,855
2,578

11,987
2,304
9,683
9,821
4,215
5,606
2,166

11,106
2,065
9,041
8,941
3,555
5,386
2,166

Cash from Operation
Cash from Investing
Cash from Financing
FINANCIAL RATIOS
Asset Performance
Current Ratio (times)

2,138
(5,197)
2,483

(501)
(2,186)
2,666

1,160
(424)
(795)

0.52

0.55

0.58

0.39
24.39
97.74
166.74

0.33
29.38
89.63
120.84

0.41
26.95
73.48
53.81

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Asset Turnover (times)
จํานวนวันเฉลียของสินค้าคงเหลือ (วัน)
Avg.Inventory Process Period (days)
จํานวนวันเฉลียของลูกหนีการค้า (วัน)
AVG.A/R Process Period (days)
จํานวนวันเฉลียของเจ้าหนีการค้า (วัน)
AVG.A/P Process Period (days)
ความสามารถในการทํา กํา ไร
Profitability Performance
อัตรากําไรขันต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
EBITDA Margin (%)
EBITDA Margin (%)
EBIT Margin (%)
EBIT Margin (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Margin (%)
ประสิ ท ธิ ภาพของบริ ษทั
Company Performance
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)
ความสามารถในการชํา ระหนี
Debt Performance
อัตราส่วนหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
Debt to Equity ratio (times)
อัตราส่วนหนีสนิ ทีมภี าระดอกเบีย ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
IBD(Interest Bearing Debt) to EQUITY (times)
อัตราส่วนหนีสนิ ทีมภี าระดอกเบียสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
IBD(Interest Bearing Debt) to EBITDA (times)
อัตราความสามารถในการชําระหนี (เท่า)
Debt service coverage ratio (DSCR) (times)
ข้อ มูล หุ้น สามัญ
Stock data
Earning per share (Baht/share)
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
Authorized Capital (M baht)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ล้านบาท)
Paid-up Capital (M baht)
*กําไรสุทธิส่วนของบริษทั / Net Profit (Equity holders of the Company)

26.38% 3.41% 13.86%
37.12% 25.15% 32.92%
17.96% (3.65%) 8.04%
11.30% (7.85%) 0.02%
14.91% (12.00%)
4.43% (2.56%)

0.05%
0.01%

2.97x
2.00x
4.35x
2.05x

4.53x
3.68x
8.82x
0.68x

4.13x
3.59x
4.94x
0.74x

0.32
1,150
1,130

(0.25)
1,150
1,135

0.00
1,150
1,139

4
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ผลประกอบการ บริ ษั ท สหกลอิ ค วิ ป เมนท์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ºÃÔÉÑ· ÊË¡ÅÍÔ¤ÇÔ»àÁ¹· ¨ํÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
Backlog 2562

ÊÑ´ÊÇ‹¹ÃÒÂä´¨ŒÒ¡¡ÒÃãËº
Œ Ã¡
Ô ÒÃ»‚ 2561-2562
Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·

2562

2561

40,000

16,318

30,000

27,706

53%

47%

20,000

8,810

10,000

2,265

29%

24%
23%

24%
312

-

MM7

Hongsa

Hongsa
O&M

MM8

ÃÒÂä´ÃŒÇÁ

Total
backlog

Phase 7

Hongsa

EBITDA

3,186

1,571

3,624

100

912

(100)

2,000
1,000

2560

2561

2562

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â

-

2560

2561

15,000
12,000

11,987

2560

10,241

11,106

2560

2561

2562

¡ÓäÃµÍ‹Ë¹
ŒØ

10,000

7,663

8,941

1,000

2,000

500

2560

2561

2,166

2562

-

2560

2561

2562

ÍÑµÃÒ¡ํÒäÃÊØ·¸Ô (%)

Ë¹Ç‹Â : ºÒ·/Ë¹
ŒØ

Ë¹Ç‹Â : ÃÍŒÂÅÐ
30.00%

0.32

Ë¹Ç‹Â : ÃÍŒÂÅÐ
15.00%

26.38%

11.30%

10.00%

0.30
20.00%

0.10

5.00%

0.00
2560

2,166

1,500

4,000

-

2,578

2,500
2,000

Íµ
Ñ ÃÒ¡ÓäÃ¢¹
้Ñ µ¹
Œ (%)

0.50

(285)

Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·
3,000

9,821

6,000

3,000

2562

(500)

Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·

8,000

6,000

2561

ÊÇ‹¹¢Í§¼¶
ŒÙ Í×Ë¹
ŒØ

12,000

9,000

-

2562

Ë¹Õ้Ê¹
Ô
Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·

(0.50)

1

(300)

-

(0.30)

360

300

1,183

3,000

(0.10)

Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·
500

2,000

4,000

Phase 8

Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·

4,773

5,000

Hongsa

¡ÓäÃÊÓËÃÑº»‚

Ë¹Ç‹Â : ÅÒŒ¹ºÒ·
6,000

Phase 7

Phase 8

2561

2562

13.86%
10.00%

(5.00%)

3.41%

(0.25)

0.00%

(10.00%)
0.00%

2560

2561

2562

(15.00%)

0.02%
2560

2561
(7.85%)

2562

บร�ษัท สหกลอิคว�ปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธาน
กรรมการ
บริ ษั ท สหกลอิ ค วิ ป เมนท์ จ� า กั ด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง
ในบริ ษั ท ฯที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญการท� า เหมื อ งแร่ และมี
ประสบการณ์ ต รงมากกว่ า 30 ป ใ นการท� า เหมื อ งแร่ ที่
ประเทศไทย บริ ษั ท มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านโดยค� า นึ ง
ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ส� า คั ญ ด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลรวมถึ ง ที ม
วิ ศ วกร ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามช� า นาญงานสู ง เพื่ อ
ให้ ก ารท� า เหมื อ งแร่ ที่ ส ะอาดปราศจากผลกระทบต่ อ สิ่ ง
แวดล้ อ ม
นอกเหนื อ จากการรั บ งานรั บ เหมาท� า เหมื อ งแร่ ภาย
ใต้สัญญาระยะยาวให้การไฟฟ้าฝายผลิตแห่ง ประเทศไทย
และ บริษัท หงสา พาวเวอร์ จ�ากัด ที่อยู่ในกลุ่มของ บริษัท
บ้ า นปู จ� า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯยั ง มี ป ริ ม าณงานในมื อ
ประมาณ 28,000 ล้ า นบาทที่ จ ะรั บ รู ้ ร ายได้ ถึ ง ป 2570
บริ ษั ท ฯได้ ด�า เนิ น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะขยายประเภทธุ ร กิ จ
สู ่ ก ารเป็ น เจ้ า ของเหมื อ งแร่ ข นาดใหญ่ และมี ค วามตั้ ง ใจ
ที่ จ ะร่ ว มลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คง
ทางธุ ร กิ จ ในระยะยาว อั น จะน� า มาซึ่ ง ผลตอบแทนที่ ดีใ ห้
แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ อ ไป

ในป 2562 นี้ บริ ษั ทฯได้จั ดตั้ งบริ ษั ทร่วมทุ นกั บ บริ ษั ท
Golden Lake Co.,Ltd.(GL) เพื่ อ ร่ ว มด� า เนิ น การพั ฒ นา
โครงการเหมื องถ่านหิ น เมื อง กก (Mai Khot Coal Mine)
ตั้ ง อยู ่ ที่ รั ฐ ฉาน สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ โดย
ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นาเหมื อ งดั ง กล่ า วจากเจ้ า ของ
สั ม ปทาน ซึ่ ง คาดว่ า จะเริ่ ม จ� า หน่ า ยถ่ า นหิ น ได้ ใ นช่ ว งครึ่ ง
ป ห ลั ง ของป 2563 นี้ เพื่ อ สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ
อย่ า งมั่ น คง
ในป 2563 นี้ บริ ษั ท ฯ จะเริ่ ม รั บ รู ้ ร ายได้ จ ากโครงการ
ใหม่ คืองานบริหารและบ�ารุงรักษาระบบสายพานโครงการ
เหมื อ งหงสา สปป.ลาว ระยะเวลา 7 ป มู ล ค่ า 2,265 ล้ า น
บาท ซึ่ ง บริ ษั ท ฯเชื่ อ มั่ น ว่ า โครงการนี้ จ ะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� า งานของโครงการขุ ดขนดิ น
และถ่ า นหิ น เหมื อ งหงสา ที่ ด�า เนิ น งานอยู ่ ใ นป จ จุ บั น ซึ่ ง
จะมาทดแทนรายได้ จ ากโครงการแม่ เ มาะ 7 ซึ่ ง คาดว่ า จะ
จบโครงการภายในครึ่ งปแรกของปนี้ และมั่ นใจว่าบริ ษั ทฯ
จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี และสร้างผลตอบแทน
ที่ ดีแ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มากยิ่ ง ขึ้ น
ขอแสดงความนั บ ถื อ

หม่ อ มราชวงศ์ ป รี ดิย าธร เทวกุ ล
ประธานกรรมการบริ ษั ท
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

4

8

คณะ
กรรมการ

บริ ษ ั ท
1. หม่ อ มราชวงศ์ ป รี ด ิ ย าธร เทวกุ ล
ประธานกรรมการ
2. นายนพพั น ธป์ เมื อ งโคตร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ ห าร
3. นายศาศวั ต ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/
กรรมการบริ ห าร/
ประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร
4. นายวิ ท วั ส ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/
กรรมการบริ ห าร/
ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง/
ประธานเจ้ า หน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร

5. นายกวิ ต ม์ ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/กรรมการบริ ห าร
ความเสี ่ ย ง/ประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห ารการเงิ น
6. นายศิ ร ิ ช ั ย โตวิ ร ิ ย ะเวช
		กรรมการอิ ส ระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ ่ ง เที ย น บางอ้ อ
		กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ดร.มงคล เหล่ า วรพงศ์
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายชาลี รั ก ษ์ ส ุ ธ ี
กรรมการ
10. นายประภาส วิ ช ากู ล
กรรมการอิ ส ระ
11. นายพิ เ ชษฐ์ มหั น ต์ ส ุ ค นธ์
กรรมการอิ ส ระ
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1

คณะกรรมการตรวจสอบ
2

1. นายศิ ร ิ ช ั ย โตวิ ร ิ ย ะเวช
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ ่ ง เที ย น บางอ้ อ
		กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่ า วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ

3

½Ò่ Â«Í่ÁºÓÃ§Øä¿¿Ò้
(Electrical
Maintenance Dept.)

½Ò่ ÂºÃË
Ô ÒÃ§Ò¹¸ÃØ¡ÒÃáÅÐ
Compliance
(Administraion &
Compliance Dept.)

½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÃ‹
áÅÐ«‹ÍÁºÓÃØ§
(Processing Dept.)

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃàÁÕÂ¹ÁÒÃ
(Project Manager-MYM)

¼Í้Ù Ó¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃàÁÂ
Õ ¹ÁÒÃ์
(Project Director-MYM)

½Ò่ Â»¯º
Ô µ
Ñ ¡
Ô ÒÃàËÁÍ× §
(Mining Dept.)

½Ò่ ÂÇ¨ÔÂ
Ñ ¾²
Ñ ¹Ò ¹Çµ
Ñ ¡ÃÃÁ
áÅÐÇÈ
Ô Ç¡ÃÃÁ
(Engineering,Inno.,R&D Dept.)

½Ò่ Â«Í่ÁºÓÃ§Ø
(Maintenance Dept.)

½Ò่ Â»®º
Ô µ
Ñ ¡
Ô ÒÃ
(Operaton Dept.)

½Ò่ ÂÇÈ
Ô Ç¡ÃÃÁ
(Engineering Dept.)

½Ò่ ÂºÃË
Ô ÒÃ§Ò¹¸ÃØ¡ÒÃ
(Administration Dept.)

½Ò่ Â«Í่ÁºÓÃ§Øà¤ÃÍ่× §¡Å
(Mechanical Maintenance Dept.)

½Ò่ ÂÇÈ
Ô Ç¡ÃÃÁ
(Engineering Dept.)

½Ò่ Â»¯º
Ô µ
Ñ ¡
Ô ÒÃÊÒÂ¾Ò¹
(Conveyor Operation Dept.)

¼¨้Ù ´
Ñ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃË§ÊÒ
(Project Manager-HS)

¼¨้Ù ´
Ñ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃáÁà่ ÁÒÐ
(Project Manager - MM)

½Ò่ Â»¯º
Ô µ
Ñ ¡
Ô ÒÃàËÁÍ× §
(Mine Operation Dept.)

¼Í้Ù Ó¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃË§ÊÒ
(Project Director-HS)

½Ò่ ÂÇàÔ¤ÃÒÐËá์ ÅÐ»ÃÐÊÒ¹¢Í้ÁÅÙ
â¤Ã§¡ÒÃ CLMV
(CLMV Project Analysis Dept.)
½Ò่ Â¨´
Ñ ËÒ¾ÊÑ´áØÅÐ¤Å§Ñ¾ÊÑ´Ø
â¤Ã§¡ÒÃ CLMV
(CLMV Procurement and
Inventory Dept.)

½Ò่ Â¾²
Ñ ¹Ò¸ÃØ¡¨Ô
(Business
Development Dept.)

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ ½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒÍÒÇØâÊ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

½Ò่ ÂºÃË
Ô ÒÃ§Ò¹¸ÃØ¡ÒÃ
(Administration Dept.)

½Ò่ ÂºÃË
Ô ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¨´
Ñ ËÒà§¹
Ô ·¹
Ø
(Budget Management & Project
Funding Dept.)

½Ò่ Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ
(Project Coordinator)

½Ò่ Â¾²
Ñ ¹ÒÍ§¤¡
์ ÃáÅÐº¤
Ø ¤ÅÒ¡Ã
(Organization & Human
Resource Development Dept.)

½Ò่ ÂºÞ
Ñ ªáÕÅÐ¡ÒÃà§¹
Ô
(Finance & Accounting Dept.)

»ÃÐ¸Ò¹à¨Ò้ Ë¹Ò้ ·º
่Õ ÃË
Ô ÒÃ¡ÒÃà§¹
Ô
(Chief Financial Officer)

»ÃÐ¸Ò¹à¨Ò้ Ë¹Ò้ ·º
่Õ ÃË
Ô ÒÃ
(Chief Executive Officer)

½Ò่ ÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
(Internal Audit Department)

¼Í้Ù Ó¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃáÁà่ ÁÒÐ
(Project Director-MM)

»ÃÐ¸Ò¹à¨Ò้ Ë¹Ò้ ·»
่Õ ¯º
Ô µ
Ñ ¡
Ô ÒÃ
(Chief Operation Officer)

¤³Ð·»
่Õ Ã¡
Ö ÉÒ
(Advisor)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃË
Ô ÒÃ
(Executive Committee)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
(Audit Committee)

ÊÓ¹¡
Ñ ¼º
้Ù ÃË
Ô ÒÃ
(Executive Office)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÂ
่Õ §
(Risk Management Committee)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÉ
Ô ·
Ñ
(Board of Director)

àÅ¢Ò¹¡
Ø ÒÃºÃÉ
Ô ·
Ñ
(Company Secretary)

แผนผั ง โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท

½Ò่ Â¨´
Ñ ËÒ¾ÊÑ´Ø
(Procurement Dept.)

½Ò่ ÂÊÒÃÊ¹à·È
(Information Technology Dept.)

½Ò่ ÂºÃË
Ô ÒÃ¤Å§Ñ¾ÊÑ´Ø
(Inventory Dept.)

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ
Supply Chain
(Chief Supply Chain Officer)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็ นมา

กลุ่มบริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำ
มำตัง้ แต่ปี 2513 เพื่อรองรับกำรกระจำยควำมเจริญสูภ่ มู ภิ ำคทัวประเทศตำมนโยบำยกำรพั
่
ฒนำประเทศในขณะนัน้
โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เหมำขุด-ขนดิน โครงกำรที่ 1 กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน
ขุดขนดินและถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถึง 2533 และได้รบั
กำรว่ำจ้ำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 3,544 ล้ำน
บำท และ 9,865 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต่อมำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10
พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อเป็ นบริษัทหลักในกำรทำธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรและดำเนินงำน
เหมืองแร่อย่ำงครบวงจร ซึง่ ครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมือง กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง กำรให้คำปรึกษำด้ำน
งำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด ยังคงมี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ โดยได้รบั งำนก่อสร้ำงสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นสำหรับกำรทำ
เหมือง เช่น ถนน ที่พกั อำศัย เป็ นต้น ในปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร
ทัง้ หมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินกำรโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภำยหลังแปรสภำพจำกบริษทั จำกัด
เป็ นบริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ในปี 2558 โดยมี ช่ื อ เต็ ม ว่ ำ บริ ษั ท สหกลอิ ค วิ ป เมนท์ จ ำกั ด
(มหำชน)
(“บริษทั ฯ”)
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกำรขยำยงำนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศรำยละเอียด ดังนี้
โครงกำรในประเทศ : โครงกำรแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ผูว้ ่ำจ้ำง คือกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
 กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตำเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) ในอัตรำร้อยละ 50 เท่ำกัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดิน
และถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหิน ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถึง 2563
และโครงกำร 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยำยน 2558
 โครงกำร 8 ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ ซึง่ มีระยะเวลำตำมสัญญำระหว่ำงปี 2559 ถึง 2568
โครงกำรในต่ำงประเทศ :
 โครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2569
 โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2563 ถึง 2569
 โครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ระหว่ำงปี 2562 ถึง 2587

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สาคัญ
ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

2551

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

2554

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

2557

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

2558

-

-

2559

-

-

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

เหตุการณ์ที่สาคัญ

-

หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำน มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยจำหน่ำยในรำคำหุน้ ละ 3.2 บำท
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สำมัญของ SQ
เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559

2560

-

บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 4,870,150 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 4,870,150 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 15,129,850 หน่วย

2561

-

ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ำรลงนำมสัญญำงำนเพิม่ โครงกำรเหมืองหงสำ
ประเทศลำว ได้แก่ งำนขุด-ขนดิน จำนวน 28 ลบ.ม. ซึง่ มีมูลค่ำงำนประมำณ 1,036 ล้ำน
บำท
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2561 ได้มเี หตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรได้สไลด์มำ
ทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดนิ สไลด์”) ส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำ ช้ำในกำรดำเนิ นงำนในระบบสำยพำน แต่ บริษัทก็สำมำรถติดตัง้ แนว
สำยพำนใหม่ได้ในไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริม่ ดำเนินงำนได้ โดยอัตรำกำรทำงำน
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้ทยอยปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 3,644,750 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 3,644,750 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 11,485,100 หน่วย

-

-

2562

-

-

โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม
2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่
ที่ รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมทุน เพื่อรับสิทธิใน
กำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน
โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษทั ฯ รับจ้ำง
บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำร Operation and Maintenance service ระบบ
สำยพำนงำนดินและงำนขีเ้ ถ้ำ มีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 2,265 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมใน
สัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ
-

บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีเสนอขำยให้แก่ กรรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 2,894,460 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญ
ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่
ทุนจำนวน 2,894,460 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้
ทีร่ อกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญจำนวน 8,590,640 หุน้ และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 8,590,640 หน่วย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)
50%
กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

70%
Mai Khot Energy Limited

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

บริษทั
1 กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50

2 Mai Khot Energy Limited

ร้อยละ 70

3 บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จำกัด

ร้อยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
พัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
พัฒนำและลงทุนในธุรกิจ ผลิต และจ ำหน่ ำ ย
กระแสไฟฟ้ ำ
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กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำลงวันที่ 6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้ำงขุด – ขนดินและถ่ำนหินทีเ่ หมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจำนวนเงิน 21,906
ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563
Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ โดยทัง้ 2 บริษทั ร่วมจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในกำรพัฒนำ
เหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน ซึง่ บริษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 70 บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุน้
ร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษทั ร่วมทุนคือกำรส่งออกถ่ำนหินเพื่อ
จำหน่ำยให้ผปู้ ระกอบกำรนอกประเทศเมียนมำร์ ในขณะเดียวกับทีบ่ ริษทั จะรับจ้ำงดำเนินงำนขุดขนดินและถ่ำนหินจำก
บริษทั ร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษทั จะศึกษำควำมเป็ นไปได้อย่ำงละเอียด ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำเพื่อจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ในเชิงพำณิชย์ต่อไป
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท มี
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำ ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัดมีกำรเพิม่ ทุนระหว่ำงปี 2558 ทำให้ปัจจุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ น
10 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่ำหุน้ ละ 10 บำท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และมี
กำรเพิม่ ทุนในปี 2559 จำนวน 20 ล้ำนบำท ทำให้ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้ำนบำท คิดเป็ น
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท โดยบริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กติ ิยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตำมลำดับ ทัง้ นี้บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ
พลังงำนลม และ/หรือ พลังงำนทำงเลือกอื่น

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ลัลักกษณะการประกอบธุ
ษณะการประกอบธุ
ร กิ จ
รกิ จ
ภาพรวมประกอบธุรกิ จ
ปั จจุบนั บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนกำรทำ
เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองที่บริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ นกำรทำ
เหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึงทำกำร
ขุด ถ่ ำ นหิน ออกมำใช้ง ำน เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ำรด้ำ นกำรท ำเหมือ งแร่ อ ย่ ำ งครบวงจร กำรใ ห้บ ริก ำร
ครอบคลุมงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) กำรวำงแผนงำนเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทำกำรจัดทำแผนงำนในเหมืองทัง้ หมด เริ่มตัง้ แต่ กำร
เตรียมพื้นที่แหล่งแร่ทจ่ี ะขุด พื้นที่ทง้ิ ดิน และพืน้ ทีก่ ่อสร้ำง กำรเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงกำรจัดทำแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลำง และระยะยำว แบบก่อสร้ำงองค์ประกอบต่ ำงๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพำน ผนังกัน้ น้ ำ
คลองผันน้ำ สำนักงำน ฯลฯ ตลอดจนแผนในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมือง
(2) กำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง บริษทั ฯ สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองได้หลำยระดับด้วยควำมชำนำญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่
สำมำรถรับงำนเปิ ดหน้ำเหมืองแร่ได้หลำยประเภท เช่น ถ่ำนหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) กำรเป็ นทีป่ รึกษำงำนเหมือง
(4) กำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรขนำดใหญ่และงำนซ่อมบำรุงซึง่ เป็ นกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำดำเนินงำน รวมถึงบริกำรงำนซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชำญ
(5) กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำและระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น
กลุ่มบริษัทสหกล เริม่ ให้บริกำรด้ำนเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 โดยเป็ นผู้ดำเนินธุรกิจไทยรำยแรกที่รบั ผิดชอบ
ดำเนินงำนโครงกำรเปิ ดหน้ำเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท โดยงำนแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงกำรเหมือง
แม่เมำะ โครงกำร 1 ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่ำโครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 2,770
ล้ำนบำท งำนต่อมำของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่ำ
โครงกำรรวมทุกสัญญำประมำณ 7,648 ล้ำนบำท หลังจำกนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งำนทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนขุด ขน และ
ลำเลียงดินและถ่ำนหิน งำนติดตัง้ ระบบสำยพำนในเหมืองแม่เมำะ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวงสำยสำคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่ครบวงจรทัง้ หมดของ กลุ่มบริษทั สหกล
อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือกิจกำรร่วมค้ำของบริษทั ฯ โดยเป็ นผูร้ บั จ้ำงใน
กำรขุดและขนดินและถ่ำนหินใน โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 โครงกำร 7/1 และโครงกำร 8 ซึง่ เป็ นโครงกำร
ต่อเนื่องจำกโครงกำรในอดีตของ กฟผ. โดยโครงกำร 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30
เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 21,906 ล้ำนบำท โครงกำร 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหำคม 2554 สิน้ สุด
สัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2558 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 5,273 ล้ำนบำท และ โครงกำร 8 ซึ่งมีระยะเวลำ
ดำเนินกำรตำมสัญญำตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2568 และมีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
22,871 ล้ำนบำท
นอกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น บริษทั ฯ ได้ลงนำม (1) สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและ
ถ่ ำนหิน ณ เหมืองหงสำ สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด เมื่อ วัน ที่ 23
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มกรำคม 2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำประมำณ 11,743 ล้ำนบำท เริม่ ต้นโครงกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และ
สิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 (2) ลงนำมในสัญญำงำนเพิม่ จ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมืองหงสำ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด มูลค่ำประมำณ 1,036 ล้ำนบำท เริม่ ต้น
โครงกำรวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 และสิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 (3) ลงนำมสัญญำ Operation and
Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance Services for Ash Conveyor
System ทีเ่ หมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มูลค่ำงำน 2,265 ล้ำนบำท วันที่ 25 กรกฎำคม 2562
ซึ่ง จะเริ่มรับรู้รำยได้ใ นปี 2563 และสิ้นสุดโครงกำรวัน ที่ 31 ธันวำคม 2569 (4) โครงกำรเหมือ งถ่ ำนหิน เมืองก๊ ก
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden
Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในกำรพัฒนำเหมืองดังกล่ ำวจำก
เจ้ำของสัมปทำน
โครงการปัจจุบนั
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดำเนินโครงกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรที่มกี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับ
ลูกค้ำ และ (2) โครงกำรที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง โดยโครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ที่ดำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ และโครงกำรเหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก
บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) สำหรับโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำ
โดยตรง ได้แก่ โครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึง่ เข้ำทำสัญญำกับบริษทั หงสำเพำเวอร์
จำกัด โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 8 ซึ่งทำสัญญำกับ กฟผ. และบริษัทฯ เริม่ ดำเนินงำนในเดือนพฤศจิกำยน
2558
โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทำสัญญำกับ กฟผ. เพื่อเข้ำดำเนินงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 (“สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
โครงกำร 7”) ผ่ำนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงกำร
7 โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ซึง่ โครงกำร 7 เริม่ ดำเนินงำนในเดือนตุลำคม 2551
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2551 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับ ITD ในสัดส่วนกำรร่วมลงทุนของ
กิจกำรร่วมค้ำทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ำกัน โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และก่อตัง้ กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวภำยใต้ช่อื
กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เพื่อดำเนินกำรในฐำนะกิจกำรร่วมค้ำโดยจะร่วมมือกันทำงำนขุด -ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 ทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้ลงนำมกับ กฟผ.
สำหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงกำร 7 บริษทั ฯ และ ITD นำเข้ำมำใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นำเครื่องจักรเข้ำมำใน
ลักษณะสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่ ITD ขำยเครื่องจักรเข้ำมำใน ITD-SQ
สำหรับงำนภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงงำน ITD-SQ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดิน งำนขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์
รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ำในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งำนระหว่ำงบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งำนวำงท่อ
ระบำยน้ำ งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญำ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2551 และสิน้ สุดสัญญำวันที่
30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี โดยงำนทัง้ 3 รำยกำรมีรำยละเอียดดังนี้
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(1) งานขุดและขนดิ นปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสำมำรถขุดได้ง่ำย ซึง่ ลักษณะดินอำจมีหนิ แทรกอยู่และบำงส่วนอำจมีหน้ำดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น เมื่อ 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้วจำนวน 361 ล้ำนลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 99 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมำณงำนขุดขน
ดินสะสมทีเ่ หลือจำนวนทัง้ หมด 4 ล้ำนลบ.ม. แน่ นหรือคิดเป็ นร้อยละ 1 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมทัง้ หมด ITDSQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านเมตริ กตัน โดยลักษณะของถ่ำน
หินลิกไนต์ท่จี ะต้องทำกำรขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยู่ระหว่ำงชัน้ ถ่ำน ซึ่งถ่ำนหิน
ดัง กล่ ำวจะถูก ขนไปเทที่เ ครื่องโม่ ถ่ำ นที่ กฟผ. จัด เตรีย มไว้ใ ห้ หรือถู กเทบริเ วณใกล้เ คีย งเครื่องโม่ ถ่ำ นที่ กฟผ.
กำหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จำนวน 48 ล้ำนเมตริกตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 96 ของปริมำณงำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทัง้ หมด โดยปริมำณ
งำนคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทเ่ี หลือจำนวนทัง้ หมด 2 ล้ำนเมตริกตันหรือคิดเป็ นร้อยละ 4 ของปริมำณงำนคัดแยก
และขนถ่ำนลิกไนต์สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ ลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ ำ น (Parting) ดิน ระหว่ ำ งชัน้ ถ่ ำ น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ ำ น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผูจ้ ดั หำและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสำยพำนทีจ่ ะใช้ทำงำนนี้ ณ จุด
ที่ กฟผ. กำหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสำยพำน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่ำวออกจำกบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ITD-SQ มีปริมำณงำนขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 30 ล้ำนลบ.
ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 75 ของปริมำณงำนขนดินสะสมทัง้ หมด ซึง่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตฯ ได้ตกลงร่วมกับ ITD-SQ
ทีจ่ ะลดปริมำณงำนคงเหลือในสัญญำลงจำนวน 10 ล้ำนลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของปริมำณงำนขนดินสะสม
ทัง้ หมด สิน้ สุดสัญญำปริมำณงำนทีต่ ้องดำเนิน กำรรวมทัง้ สิน้ 30 ล้ำนลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 75 ของปริมำณ
งำนตำมสัญญำ
ในช่วงต้นโครงกำร 7 กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ เป็ นผูด้ ำเนินงำนในโครงกำร โดยแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงผู้
ร่วมค้ำแต่ละฝ่ ำยเท่ำๆกัน อย่ำงไรก็ดี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของฝ่ ำยจึงมีกำรทำสัญญำระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำ
กับผูร้ ่วมค้ำ เพื่อให้มกี ำรแบ่งรำยได้ตำมกำรทำงำนทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยตำมทีต่ นได้ใช้
จริง ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำแรง ค่ำวัสดุ ค่ำไฟฟ้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
รำยละเอียดของสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนำคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงกำร โดยมีรำยละเอียดงำนดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B ซึง่ ปริมำณ
งำนในสัญญำเป็ นกำรกำหนดมำจำกปริมำณงำนรำยกำรที่ 1 คงเหลือทัง้ หมดของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2555
ปริมำณประมำณ 267 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที่ 1 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 3.7 ล้ำนลบ.แน่น. หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมตำมสัญญำ
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านเมตริกตัน (ปริมำณทีต่ ก
ลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 16.8 ล้ำนเมตริกตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือทัง้ หมด 0.35 ล้ำนเมตริกตัน หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 2 ของปริมำณงำนขุดขนดินสะสมตำมสัญญำ
รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดาเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมำณทีต่ กลงกันตำมลักษณะงำนจริง ณ เดือนมีนำคม 2559 ประมำณ 8.3 ล้ำน ลบ.ม. แน่ น) โดยบริษทั ฯ
ดำเนินงำนรำยกำรนี้เสร็จสิน้ แล้วในปี 2558
Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ โดยทัง้ 2 บริษทั ร่วมจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในกำรพัฒนำ
เหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน ซึง่ บริษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 70 บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุน้
ร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษทั ร่วมทุนคือกำรส่งออกถ่ำนหินเพื่อ
จำหน่ำยให้ผปู้ ระกอบกำรนอกประเทศเมียนมำร์ ในขณะเดียวกับทีบ่ ริษทั จะรับจ้ำงดำเนินงำนขุดขนดินและถ่ำนหินจำก
บริษทั ร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษทั จะศึกษำควำมเป็ นไปได้อย่ำงละเอียด ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำเพื่อจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ในเชิงพำณิชย์ต่อไป
โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำร งำนขุด ขนดิน และถ่ำนให้บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมื่อวันที่
22 มิถุนำยน 2558
โดย HPC ได้รบั สัมปทำนในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อน โดยใช้ถ่ำนหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง
ณ ตอนเหนือของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ขนำดกำลังกำรผลิตประมำณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะ
จำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้แก่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย ตำมสัญญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ ำ ที่ได้ลง นำมไปเมื่อเดือน
เมษำยน 2553 และบำงส่วนให้แก่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ทัง้ นี้ HPC ถือหุน้ โดยบริษทั บ้ำนปู เพำเวอร์
จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ บริษทั Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสำหกิจของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองหงสำ กับ HPC
ในวันที่ 23 มกรำคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมทัง้ งำนขุดทำระบบระบำยน้ ำ
งำนก่อสร้ำงท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นทีจ่ ำเป็ น ฯลฯ มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ
11,743 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมดประมำณ 1,800 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจำกเงินกู้ยมื จำก
สถำบันกำรเงิน และกำรเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงกำรดังกล่ำวได้เริม่ ต้นดำเนินงำนเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 และ
สิน้ สุดโครงกำรวันที่ 31 ธันวำคม 2569 รวมระยะเวลำประมำณ 12 ปี และในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ลงนำมสัญญำงำนเพิม่
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รับจ้ำงเหมำขุดและขนดินจำนวน 28 ล้ำน ลบ.เมตร มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 1,036 ล้ำนบำท เริม่ ต้นดำเนินกำร
เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดของงำนดังนี้
รายการที่ 1 งานขุดและขนดิ น ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่ น (รวมปริมำณงำนส่วนเพิม่ ตำมสัญญำใหม่)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำทัง้ หมด 165
ล้ำน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็ นร้อยละ 70 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 6,423 ล้ำนบำท (ปริมำณงำนและมูลค่ำงำนรวม
งำนสัญญำงำนส่วนเพิม่ )
รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริ ก ตัน (เริม่ ดำเนินงำนในเดือน
มกรำคม 2559) อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึน้ อยู่กบั ควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหิน
ของโรงไฟฟ้ ำหงสำ ซึง่ อำจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือ ตำมสัญญำทัง้ หมด 63 ล้ำนเมตริกตัน
คิดเป็ นร้อยละ 76 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 2,387 ล้ำนบำท
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ำน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 8 กับ
กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหำคม 2558 มีมูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 22,871 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ หมด
ประมำณ 7,200 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำขุดและขนดินและถ่ำนลิกไนต์ รวมถึงงำนทำระบบระบำยน้ ำ
ในบ่อเหมืองและบนทีท่ ้งิ ดิน โดยสัญญำของโครงกำร 8 เริม่ ต้นในเดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนธันวำคม 2568 รวม
ระยะเวลำประมำณ 10 ปี อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เริม่ งำนจริงในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ทัง้ นี้ งำนในโครงกำร 8 มี
รำยละเอียดงำนดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขุดขนดินปริมำณคงเหลือตำมสัญญำ 281 ล้ำนลบ.เมตร
แน่น คิดเป็ นร้อยละ 74 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 15,475 ล้ำนบำท
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งำนรำยกำรที่ 2 มีปริมำณงำนคงเหลือตำมสัญญำ 22 ล้ำนเมตริกตัน คิดเป็ นร้อย
ละ 70 เป็ นมูลค่ำงำนคงเหลือทัง้ หมด 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 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษทั ฯ รับจ้ำง บริษทั หงสำเพำเวอร์
จำกัด ในกำร Operation and Maintenance service ระบบสำยพำนงำนดินและงำนขีเ้ ถ้ำ มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ
2,265 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมในสัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เริม่ ทำงำนและรับรูร้ ำยได้ตงั ้ แต่
เดือนมกรำคม 2563
ทัง้ นี้รำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำร 7 ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรรับจ้ำงเหมำช่วง
จำกกิจกำรร่วมค้ำตำมทีร่ ะบุในสัญญำ (รำยละเอียดในหัวข้อ “กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงกำร) และรำยได้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรร่วมค้ำ โดยแบ่งตำมสัดส่วนของบริษทั ฯ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ
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คำดว่ำจะมีปริมำณกำรทำงำนคงเหลือและมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำรทีเ่ ป็ นสัดส่วนของบริษทั ฯ ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง (หมำยเหตุ: กำรคำนวณปริมำณงำนคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ สำหรับโครงกำร 7 นัน้ อ้ำงอิงจำกปริมำณ
งำนในส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินงำนจริง บวกกับปริมำณงำนที่ดำเนินงำนโดยกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งแบ่งตำมสัดส่วนของ
ปริมำณงำนในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินงำนจริง)
ปริ มาณงานคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
โครงการ
โครงกำรเหมืองแม่
เมำะโครงกำร 7
(ตุลำคม 2551 ถึง
เมษำยน 2563)
โครงกำรเหมืองหงสำ
(มิถุนำยน 2558 ถึง
ธันวำคม 2569)
โครงกำรเหมืองแม่
เมำะ โครงกำร 8
(ดำเนินกำรจริง
พฤศจิกำยน 2558 ถึง
ธันวำคม 2568)
โครงกำรหงสำ O&M
(7 ปี ) (ม.ค. 2563 ถึง
ธันวำคม 2569)

ลักษณะงาน

ณ วันที่

ณ วันที่

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่

ณ วันที่

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

31-ธ.ค.-61
11 ล้ำนลบ.ม.แน่น

31-ธ.ค.-62
3 ล้ำนลบ.ม.แน่น

31-ธ.ค.-61
404 ล้ำนบำท

31-ธ.ค.-62
222 ล้ำนบำท

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน

3.4 ล้ำนเมตริกตัน

2.4 ล้ำนเมตริกตัน

120 ล้ำนบำท

44 ล้ำนบำท

งำนที่ 3 งำนขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

-

-

58 ล้ำนบำท

47 ล้ำนบำท

งำนที่ 1 ขุดขนดิน

183 ล้ำนลบ.ม.แน่น

165 ล้ำนลบ.ม.แน่น

7,228 ล้ำนบำท

6,423 ล้ำนบำท

งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน

70 ล้ำนเมตริกตัน

67 ล้ำนเมตริกตัน

2,688 ล้ำนบำท

2,387ล้ำนบำท

323 ล้ำนลบ.ม.แน่น

281 ล้ำนลบ.ม.แน่น

17,757 ล้ำนบำท

15,475 ล้ำนบำท

26 ล้ำนเมตริกตัน

22 ล้ำนเมตริกตัน

1,022 ล้ำนบำท

843 ล้ำนบำท

งำนที่ 1 ขุดขนดิน
งำนที่ 2 ขุดขนถ่ำนหิน

หมายเหตุ

ดำเนินกำรผ่ำน
กิจกำรร่วมค้ำ
ITD-SQ
ดำเนินกำรโดย
บริษทั ฯ เอง

ดำเนินกำรโดย
บริษทั ฯ เอง

1,947 ล้ำนบำท
Waste Line 2 System ดำเนินกำรโดย
Ash Conveyor
318 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ เอง
System
1/ ปริมำณและมูลค่ำคงเหลือตำมสัญญำจ้ำงเหมำหลักโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ภำยใต้กำรดำเนินงำนในสัดส่วนของบริษทั ฯ(รวมปริมำณ
และมูลค่ำงำนส่วนกลำง)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและ
นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1.ประสบกำรณ์ ใ นกำรทำงำนของผู้บ ริห ำร งำนให้บริกำรด้ำนกำรขุดและขนถ่ ำ นหินนัน้ เป็ นงำนที่ต้องใช้
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำก ผูบ้ ริหำรหลำยท่ำนของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนด้ำนวิศวกรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจงำนเป็ นอย่ำงดี ทำให้กำรดำเนินงำนสำมำรถพัฒนำไป
ได้อย่ำงต่อเนื่อง
2.ผลงำนโครงกำรเป็ นทีย่ อมรับ บริษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ บั เหมำในโครงกำรของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั ควำม
ไว้วำงใจจำก กฟผ. ในกำรทำเหมืองถ่ำนหินมำโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ กำลังทำเหมืองในโครงกำร 7 และ
โครงกำร 8 ซึง่ นอกจำกงำนในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำกับโครงกำรหงสำ ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำน
หินขนำด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่ำเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหินขนำดใหญ่อกี แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
โครงกำรเหมืองถ่ำน เมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึง่ เป็ นงำนรับทำเหมืองแบบครบวงจร
3.ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจำกงำนให้บริกำรขุดเหมือง เป็ นงำนทีต่ ้องพึง่ พำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์มำก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสำยพำน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน และ
เครื่อ งจัก รช่ ว ย เช่ น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุ ก รถเครน ซึ่ง บริษั ท ฯ มีเ ครื่อ งจัก รที่ห ลำกหลำยและมี
ควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผู้ผลิตเครื่องจักร ทำให้มคี วำมพร้อมที่จะเข้ำไปประมูลและดำเนินงำนในเหมืองอื่นๆ ในอนำคต
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในกำรทำเหมืองแร่ทก่ี ้ำวหน้ำ เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor
Sensors) ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ทต่ี ดิ ตำมกำรทำงำนของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีซง่ึ ช่วย
ให้กำรเจำะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ำยขึน้ ทำให้กำรทำงำนเป็ นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ควำมพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจำกควำมมีประสิทธิภำพของงำนซ่อมบำรุง
ทัง้ จำกบุคลำกรของบริษทั ฯ เองทีม่ ที มี งำนดูแลรักษำและซ่อมบำรุงทีม่ ปี ระสบกำรณ์มำกกว่ำร้อยละ 30 ของพนักงำน
ทัง้ หมด โดยแบ่งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งำนซ่อมบำรุงบำงส่วนที่
ต้องกำรควำมเร่งด่วนและมีลกั ษณะงำนเฉพำะให้กบั บริษทั ภำยนอกทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญเพื่อลดต้นทุนและได้งำนทันต่อ
ควำมต้องกำร
4.บุคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรดำเนินงำน บุคลำกรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ ำคัญในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลำกรที่มปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญกำรทัง้ ในด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบ และกำรใช้และ
ประกอบเครื่องจักร และในปั จจุบนั บริษัทฯ ยังได้วำงแนวทำงกำรดูแลพนักงำนของบริษัทฯ ในระดับปฏิบตั ิกำรและ
ระดับกลำงให้มคี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงำนระดับสูงทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทำให้กำรทำงำน
เป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่กำรวำงแผน ไปถึงกำรดำเนินงำนจริง ซึง่ หำกเครื่องจักรชำรุด บุคลำกรของบริษัทฯ ก็
สำมำรถเข้ำไปซ่อมแซมได้ทนั ท่วงที ลดควำมล่ำช้ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้ และทำให้บริษทั ฯ ไม่ส่งงำนล่ำช้ำ โดยในปี 2562
บริษทั ได้จดั ให้มกี ำรทำระบบ Performance Management System (PMS) มำใช้ในระบบประเมิณผล สร้ำงควำม
เข้มแข็งของบุคคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงงจริงจัง
นอกจำกนี้ พนักงำนของบริษัทฯ ยังมีควำมคล่องตัวในกำรโยกย้ำยไปปฏิบตั ิงำนชัวครำวและประจ
่
ำยัง
โครงกำรใหม่ๆ เช่น โครงกำรเหมืองหงสำ ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องกำรบุคลำกรในตำแหน่งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิกวำงรำกฐำน
และสอนงำนให้กบั พนักงำนที่รบั จำกท้องถิ่น ซึ่งยังขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯ สำมำรถเคลื่อนย้ำย
บุคลำกรจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะไปยังโครงกำรหงสำได้อย่ำงรำบรื่น ไม่มผี ลต่อกำรทำงำนในโครงกำรเดิมแต่อย่ำง
ใด
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นอกจำกกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลควำม
เป็ นอยู่ของพนักงำนโดยเฉพำะในระดับ ปฏิบตั ิกำรซึ่งทำให้พ นักงำนมีก ำลังใจในกำรปฏิบตั ิงำนและพ ร้อมจะร่ว ม
ปฏิบตั ิงำนกับบริษทั ฯ อย่ำงเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิกำรพืน้ ฐำนได้แก่ กำรจัดสรรทีด่ นิ
เพื่อใช้เป็ นที่พกั อำศัยถำวร กำรจัดระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและกำรประกันสุขภำพและอุบตั ิเหตุ รวมถึงกำร
จัดกำรแรงงำนสัมพันธ์เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรของพนักงำนและตอบสนองอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ ซึง่ เปิ ดประมูลรำคำจ้ำงให้ผปู้ ระกอบกำรด้ำนกำร
ทำเหมืองเข้ำร่วมกำรประมูล ทัง้ นี้กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกเป็ นบริษทั ทัง้ ในและต่ำงประเทศดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้ำหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมำในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินทีเ่ หมืองแม่
เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ซึง่ เป็ นโครงกำรของ กฟผ. ทัง้ นี้เหมืองแม่เมำะเป็ นเหมืองถ่ำนหินทีม่ ขี นำดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมำณสะสมของถ่ำนหินประมำณ 1,130 ล้ำนตัน โดยถ่ำนหินดังกล่ำวจะถูกลำเลียงเพื่อส่งต่อให้
โรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินแม่เมำะ ซึง่ ดำเนินกำรโดย กฟผ.
กฟผ. ได้ดำเนินกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำทีม่ คี วำมพร้อมทัง้ ด้ำน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยผ่ำนกำรประมูลงำนเป็ นโครงกำรตำมปริมำณและช่วงเวลำกำรขุด ตัง้ แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลรำคำจ้ำงเป็ นสัญญำๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
โครงการ
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รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 90.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 244.50 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 25 ล้ำนตัน
ขนดิน 43.50 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 337.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 46.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 46.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 331 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 55 ล้ำนตัน
ขนดิน 2.5 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 255.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 38.0 ล้ำนตัน
ขนดิน 47.0 ล้ำน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 240.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 45.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขนดิน 15.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 365.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนถ่ำนหิน 50.0 ล้ำนเมตริกตัน
ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรขุด) 40.0 ล้ำน ลบ.
ม. แน่น
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 31 ล้ำนเมตริกตัน

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

ระยะเวลา
2526-33

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

2532-41

บริษทั บ้ำนปู จำกัด

2535-44

บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จำกัด

2539-51

บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

2543-52

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

2553-61

กิจกำรร่วมค้ำ ITD – SQ

2551-62

กิจกำรร่วมค้ำ SQ – ITD

2554-58

SQ

2559-68

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
โครงการ
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รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 467 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่ำนหิน 35 ล้ำนเมตริกตัน

ผูช้ นะการประกวดราคา

ระยะเวลา

ITD

2562-71

ปั จจุบนั กิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ และบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมำช่วงให้กบั โครงกำร 7 และ 8 ตำมลำดับ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ำร่วมประมูลโครงกำรอื่นๆ ในเหมืองแม่เมำะซึง่ จะมีกำรเปิ ดประมูลในอนำคต
โรงไฟฟ้ ำแม่เมำะเป็ นแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ในภำคเหนือ เป็ นสือ่ กลำงในกำรนำ ควำมเจริญรุ่ง
เรื่องมำสู้ท้องถิ่น ของชนในภำคเหนื อ และพลัง งำนไฟฟ้ ำ ส่ว นที่เหลือ ยัง สำมำรถ ส่ง ไปหล่ อเลี้ย ง จุด ศูน ย์ก ลำงที่
หนำแน่ นไปด้วยอุตสำหกรรม ธุรกิจ กำรค้ำ และทีอ่ ยู่อำศัย ที่มคี วำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำในปริมำณ มำกเป็ นลำดับของ
ประเทศ อย่ ำ งเช่ น กรุ ง เทพฯ เขตปริม ณฑล และหลำยจัง หวัด ในภำคกลำงรวมทัง้ ส่ง พลัง งำน ไฟฟ้ ำ ไปยัง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยกำรที่แม่เมำะมีโรงไฟฟ้ ำถึง 13 เครื่อง เนื่องจำกแม่เมำะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
เชือ้ เพลิงลิกไนต์ ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงำนทีส่ ำคัญยิง่ ของประเทศ หำกไม่นำมำพัฒนำและใช้ ประโยชน์ในยำมทีป่ ระเทศ
ต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ ก็จะเป็ นกำรสูญเสียโอกำสและหลีกเลีย่ งไม่ได้ทต่ี อ้ งนำเข้ำ น้ำมันเชือ้ เพลิงจำกต่ำงประเทศ ซึง่ มี
รำคำแพงและไม่แน่ นอน ทัง้ ยังทำให้ต้นทุนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ ำโดยรวม
ควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนผลิตไฟฟ้ ำ กฟผ. ได้เฝ้ ำระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภำพอำกำศ น้ ำ และดิน ที่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำรงชีวติ ของชุมชน สัตว์เลีย้ งและพืชต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรดำเนินงำนขยำยเหมือง กำรลำเลียงถ่ำน
ลิกไนต์เข้ำสูโ่ รงไฟฟ้ ำ และกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ ำอย่ำง สม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมำะเป็ นเมืองทีน่ ่ ำอยู่ ปรำศจำกมลภำวะ
สำมำรถอำนวยประโยชน์ ด้ำน พลังงำนไฟฟ้ ำ สร้ำงควำมเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทัง้ จังหวัดลำปำงและหลำยจังหวัดใน
ประเทศอีกด้วย
ลูกค้าต่างประเทศ
โครงการเหมืองหงสา
ปั จจุบ ัน บริษัท ฯ ลงนำมในสัญญำว่ำ จ้ำงขุดขนดิน และถ่ ำนหินในโครงกำรเหมือ งหงสำ แขวงไซยะบุ รี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็ นระยะเวลำประมำณ 12 ปี และลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงขุดขนดินเพิม่ เติม
จำนวน 28 ล้ำน ลูกบำศก์เมตรแน่ น ซึ่งเหมืองหงสำมีปริมำณถ่ำนหินสำรองในโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 577 ล้ำน
เมตริกตัน นับเป็ นเหมืองถ่ ำนหินที่มีขนำดใหญ่ ท่สี ุดในประเทศลำว โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนควำมร้อนทีใ่ ช้ถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิงขนำด 1,878 เมกะวัตต์
โครงกำรหงสำดำเนินกำรโดย บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”) ซึง่ เป็ นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษทั บ้ำนปู
เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้ ำรำชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสำหกิจถือหุน้
ลำว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตำมลำดับ
HPC ได้รบั สัมปทำนโรงไฟฟ้ ำเป็ นระยะเวลำ 25 ปี โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้ ำให้กบั กฟผ. จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้ ำ-ลำว จำกัดจำนวน 100 เมกะวัตต์ และนำไปใช้ภำยใน
โครงกำรอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้โครงกำรหงสำมีแผนขุดและขนถ่ำนหิน 14.3 ล้ำนตันต่อปี โดยบริษทั ฯ และบริษทั อิตำ
เลียนไทย หงสำ จำกัด ได้รบั สัญญำว่ำจ้ำงในกำรขุดขนดินและถ่ำนหินในโครงกำร รำยละเอียดของโรงไฟฟ้ ำหงสำและ
งำนขุดขนดินและถ่ำนหิน มีดงั นี้
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รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
เครื่องที่
1
2
3
รวม

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

กาลังการผลิ ตสุทธิ
(เมกะวัตต์)
551
551
551
1,653

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

ทีม่ ำ: คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ

รายละเอียดงานขุดขนดิ นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน





ขุดขนดิ น 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนถ่านหิ น 82.5 ล้านเมตริ กตัน
ขุดขนดิ น 28 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

ผูร้ บั ผิ ดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

11,742

12 ปี (2558-69)

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

1,036
2,265

8 ปี (2561-69)
7 ปี (2563-2569)

นอกจำกงำนขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในกำรจัดจ้ำง โรงไฟฟ้ ำหงสำ มีแผนในกำรใช้ถ่ำนหินเพื่อกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมำณ 205 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมำณ 14 ล้ำนตัน
โครงการเมียนมาร์
โครงกำร เหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลง
นำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมือง
ก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมทุน เพื่อรับ
สิทธิในกำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน

กรมทำงหลวง

ก่อสร้ำงทำงหมำยเลข
35 สำยธนบุร-ี ปำกท่อ
ตอนดำวคะนอง
งำนโครงกำรย่อย แม่
เมำะ

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

SE

SE

SQ

SE

ITD

CCVK Joint Venture

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

แม่เมำะโครงกำร 2

SE

SE

กฟผ.

แม่เมำะโครงกำร 1

SE

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

โครงการ

บริ ษทั

ผลงานในอดีต

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน 5.1 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

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

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

1)
2)
3)

รายการ

โครงการในอดีต

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

สถานะ

100

100

100

100

100

100

100

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ก.ค. 2544

2543

2543

2541

2539

2532

2526

วันเริ่ มสัญญา

พ.ค. 2545

2547

2543

2542

2543

2542

2533

วันสิ้ นสุด
สัญญา

191

92

177

284

1,501

9,865

3,544

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ

-

หมำยเหตุ

SQ

จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครือ่ งโม่และขุดถ่ำน
จ้ำงเหมำขุดถ่ำนด้วยรถขุดไฟฟ้ ำ DEMAG
จ้ำงเหมำบดย่อยขนำดดินโดยเครือ่ งโม่
จ้ำงเหมำขุดถ่ำนด้วยรถไฟฟ้ ำ DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
ขุดและขนดินปริมำณ 80.0 ล้ำน ลบ.ม. แน่น

ITD
ITD

ITD
กฟผ.

กฟผ.

ติดตัง้ ระบบสำยพำน คลองท่ำด่ำน

กิจกำรร่วมค้ำ CCVK

ITD

ขุด ขน ย้ำย หน้ำดิน

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

รายการ

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
(บจก.)

ITD

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

จบแล้ว

จบแล้ว
จบแล้ว

จบแล้ว
จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

สถานะ

50

100
50

100
100

100

100

100

100

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

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

วันเริ่ มสัญญา

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

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

บริ ษทั

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.2548

วันสิ้ นสุด
สัญญา

5,273

11
2,820

11
15

25

69

504

115

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
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บจก. หงสำเพำเวอร์

บจก.หงสำเพำเวอร์

โครงกำร 8 เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ

โครงกำรเหมืองหงสำ

โครงกำรเหมืองหงสำ

โครงกำรเมืองก๊ก

โครงกำรเหมืองถ่ำนหิน

SQ

SQ

SQ

SQ

MKE

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. แน่น (สัญญำ
เพิม่ เติม)

1)
2)
1)
2)

ขุดและขนดิน
ขุดและขนถ่ำนหิน
ขำยถ่ำนหิน
ธุรกิจพลังงำน

1) Operation and Maintenance Services for
Waste Line 2 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

70

100

100

100

100

100

50

(ร้อย
ละ)

สัดส่วน
การ
ลงทุน

ม.ค.
2563

ม.ค.
2557
พ.ย.
2558
พ.ค.
2561

ต.ค.
2551

วันเริ่ ม
สัญญา

2569

2569

ม.ค.
2569
2568

เม.ย.
2563

วัน
สิ้ นสุด
สัญญา

2,265

1,036

22,871

11,742

21,906

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
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แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2562 ภำพรวมของกำรใช้พลังงำนขัน้ ต้นของประเทศเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 เป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ของกำร
ใช้น้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนทดแทน สอดคล้องกับ GDP ของประเทศ ทีส่ ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติคำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวประมำณร้อยละ 2.6 ตำมกำรขยำยตัวของกำรลงทุนและกำรบริโภคของ
เอกชน และรำคำน้ำมันดิบดูไบอยู่ท่ี 62 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ/บำร์เรล ขณะเดียวกันกำรใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยของปี
2562 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยประมำณร้อยละ 0.1 โดยเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ของกำรใช้น้ำมันสำเร็จรูปในภำคขนส่ง กำรใช้ไฟฟ้ ำ
ภำคครัวเรือนและธุรกิจเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ำรใช้ถ่ำนหินและลิกไนต์ลดลงจำกกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับกำร
ใช้ NGV ในภำคขนส่งลดลงอย่ำงมำกถึงร้อยละ 11 เนื่องจำกผูใ้ ช้รถยนต์ NGV บำงส่วนหันมำใช้น้ำมันทดแทน
สำหรับสถำนกำรณ์พลังงำนรำยเชือ้ เพลิง ปี 2562 สรุปได้ดงั นี้ กำรใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีกำรใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.6 โดยน้ำมันเบนซิน และดีเซล เพิม่ ขึน้ ประมำณร้อยละ 4 จำกรำคำขำยปลีกน้ำมันในประเทศทีย่ งั คงอยู่ในระดับต่ำ
และมีวนั หยุดต่อเนื่องหลำยวัน ในช่วงครึง่ ปี แรก ในขณะทีก่ ำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงเกือบทุกสำขำ
โดยเฉพำะภำคครัวเรือน และภำคขนส่งลดลงจำกผูใ้ ช้รถยนต์บำงส่วนหันไปใช้น้ำมันแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมัน
ในประเทศอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มำกนัก สำหรับกำรใช้ไฟฟ้ ำ ในปี 2562 มีอตั รำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 เนื่องจำกประเทศไทย
เข้ำสูฤ่ ดูรอ้ นเร็วกว่ำปี ก่อน อีกทัง้ มีอุณหภูมอิ ำกำศทีส่ งู ขึน้ กว่ำปี ก่อนประมำณ 1-2 องศำ ส่งผลให้มกี ำรใช้พลังงำนใน
ระบบปรับอำกำศ และเครื่องปรับอำกำศทัง้ ในภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจเพิม่ สูงขึน้ โดยตัวเลขกำรใช้ไฟฟ้ ำ ปี 2562
อยู่ท่ี 194,949 ล้ำนหน่วย โดยควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุดของประเทศ (Peak) เกิดขึน้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562
เวลำ 14.27 น. อยู่ทร่ี ะดับ 37,312 MW เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุดของ
ระบบ 3 กำรไฟฟ้ ำ (กำรไฟฟ้ ำนครหลวง กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย) อยู่ทร่ี ะดับ
32,273 MW เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7
ในปี 2562 มูลค่ำกำรนำเข้ำพลังงำน และกำรส่งออกพลังงำนลดลงร้อยละ 14 และ 32 ตำมลำดับ ทัง้ นี้มลู ค่ำ
กำรนำเข้ำพลังงำนคิดเป็ น 1,053 พันล้ำนบำท ซึง่ ลดลงตำมรำคำน้ำมันดิบ เนื่องจำกกำรนำเข้ำพลังงำนส่วนใหญ่เป็ น
กำรนำเข้ำน้ำมันดิบร้อยละ 61 ขณะทีก่ ำรส่งออกพลังงำนอยูท่ ่ี 194 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 32 ตำมกำรลดลงของ
กำรส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทัง้ นี้ ประเทศไทยมีสดั ส่วนกำรพึง่ พำกำรนำเข้ำต่อกำรใช้พลังงำน คิดเป็ นร้อย
ละ 67

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 (ข้อมูลกระทรวงพลังงำน มกรำคม – พฤศจิกำยน 2562)
ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนในช่วง 11 เดือนของปี 2562 มีปริมำณประมำณ 79,427 พันตัน เทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.7 คิดเป็ นมูลค่ำ 1,121,243 ล้ำนบำท กำรใช้พลังงำนยังคง
เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยทีน่ ้ ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงำนทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 48.4 ของกำร
ใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยทัง้ หมด รองลงมำประกอบด้วย ไฟฟ้ ำ พลังงำนหมุนเวียน ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ก๊ำซธรรมชำติและ
พลังงำนหมุนเวียนดัง้ เดิม คิดเป็ นร้อยละ 20.1 10.1 8.3 6.7 และ 6.4 ตำมลำดับ

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงำน

อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยเพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ โดยพบว่ำ เกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 5.6 อุตสำหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 บ้ำนอยู่อำศัยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.1 สำขำธุรกิจกำรค้ำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.8 และ
ขนส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยขนส่งเป็ นส่วนทีม่ กี ำรใช้พลังงำนในสัดส่วนทีส่ งู กว่ำที่อ่นื
โดยมีสดั ส่วนกำรใช้รอ้ ยละ 38.6 ของกำรใช้พลังงำนขัน้ สุดท้ำยทัง้ หมดรองลงมำเป็ นอุตสำหกรรม บ้ำนอยู่
อำศัย ธุรกิจกำรค้ำและเกษตรกรรม โดยมีกำรใช้ ร้อยละ 36.2, 13.8, 7.9และ 3.5 ตำมลำดับ

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงำน

ในช่วง 11 เดือนของปี 2562 ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำพลังงำน คิดเป็ นมูลค่ำ 839,649 ล้ำนบำท โดยมีกำร
นำเข้ำน้ำมันดิบมำกทีส่ ดุ
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ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงำน

จำกกำรทีร่ ฐั บำลมีนโยบำยส่งเสริมให้มกี ำรใช้พลังงำนทดแทน
ในประเทศเพิม่ มำกขึน้ รวมทัง้ ให้เพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่ำในช่วง 11
เดือนของปี 2562 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทน 13,088 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.2 จำก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2553 ซึง่ เป็ นปี ฐำนทีเ่ ริม่ ด้ำเนินกำรตำมแผนอนุรกั ษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรกั ษ์พลังงำน
พ.ศ. 2558 – 2579

ทีม่ ำ : สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงำน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

คู่แข่งขันที่สาคัญ
ธุรกิจกำรให้บริกำรทำเหมืองแร่นนั ้ มีผแู้ ข่งขันน้อยรำย เนื่องจำกเป็ นธุรกิจทีต่ ้องลงทุนในเครื่องจักรเป็ นจำนวน
มำก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริกำรจำเป็ นต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี ปั จจุบนั คู่แข่งสำคัญ
ของบริษัทคือ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) (“ITD”) บริษัท เนำวรัต น์ พฒ
ั นำกำร จ ำกัด
(มหำชน) (“NWR”)
จำกทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ITD เข้ำร่วมในสัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ฯ ทัง้ กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี - เอสคิว ภำยใต้
สัญญำโครงกำร 7 และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว -ไอทีดี ภำยใต้สญ
ั ญำโครงกำร 7/1 ในกำรดำเนินงำนจ้ำงขุดและขนดิน ที่
เหมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ให้กบั กำร กฟผ. และในอนำคตถือว่ำ ยังคงเป็ นคู่แข่งทีส่ ำคัญ เนื่องจำก
เป็ น ITD มีเทคโนโลยีและประสบกำรณ์ของแรงงำนใกล้เคียงกับบริษทั ฯ มำก รำยละเอียดของผูเ้ ข้ำประมูลงำนของ
โครงกำรเหมืองถ่ำนหินแม่เมำะตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั มีดงั นี้
โครงการ
1
2
3
4
5
6
“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่ น”
7

7/1

8

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ ผา่ นการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บจก.เชียงใหม่เอเซีย
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก.นำมประเสริฐ
บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ.อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจกำรร่วมค้ำ บจก. สหกลเอนยิเนียร์และบจก.เหมืองบ้ำนปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
กิจกำรร่วมค้ำ บมจ.เนำวรัตน์ฯและบจก.สระบุรถี ่ำนหิน
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.กำรช่ำง

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

บริษทั เหมืองบ้ำนปู จำกัด

บริษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จำกัด
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั เนำวรัตน์พฒ
ั นำกำร จำกัด
(มหำชน) และบริษทั สระบุรถี ่ำนหิน จำกัด

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

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

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

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

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

กิจกำรร่วมค้ำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด และ
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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โครงการ
9

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ ผา่ นการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้ำง

ผูช้ นะการประกวดราคา
บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ อำจมีควำมได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษทั ฯ ในกำรประมูลงำนโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ และเหมืองหงสำในอนำคต เนื่องจำกมีควำมพร้อมทัง้ ทำงด้ำนบุคลำกรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพำะบุคลำกร
และเครื่องจักรใหญ่ทม่ี อี ยู่ทห่ี น้ำงำนอยู่แล้ว
สำหรับ กำรด ำเนิ น งำนของบริษัท ฯ ในต่ ำ งประเทศ บริษัท ฯ เริ่ม มีน โยบำยที่จ ะขยำยกำรลงทุ น ไปยัง
ต่ำงประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงำนอยู่ในประเทศลำว เนื่องจำกมีทรัพยำกรทีเ่ อือ้ อำนวยในกำร
ดำเนินงำนและขยำยกำรลงทุนของบริษทั ฯ ทำให้บริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันในระดับนำนำชำติทต่ี อ้ งให้ควำมสำคัญเพิม่ ขึน้ ด้วย
อีกทัง้ คู่แข่งขันในระดับนำนำชำตินัน้ มีศกั ยภำพในกำรดำเนินงำนค่อนข้ำงสูง มีเทคโนโลยีและประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินงำนค่อนข้ำงมำก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกำหลี ฯลฯ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลักในกำรขอ
ใบอนุ ญำตและกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมแร่ และโลหกำร เนื่องจำกบริษทั ฯ มีแนวทำงทีจ่ ะ
สำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ของบริษัทฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญำตในกำรทำกำรสำรวจ และขอใบอนุญำตประทำนบัตร ซึง่ เป็ นใบอนุ ญำตเพื่อกำรทำเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจำกตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้ำงต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่ำบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วำมจำเป็ นต้องทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนทำเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรทีไ่ ด้จดั ทำให้กบั EIA
การดาเนิ นงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม (Occupational Health, Safety and
Environment Operations)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญอย่ำงสูงสุดต่อด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ มีกำรกำหนดกฎระเบียบ วิธกี ำรดำเนินงำน ขัน้ ตอนกำรตอบสนองและกำรรำยงำนเหตุ
ฉุกเฉินในกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อเป็ นกำรป้ องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี ำจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ รวมถึง
กำรให้บริษัทฯเติบโตอย่ำงมันคงทั
่
ง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือต่อผู้มสี ่วนได้เสียทัง้
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯได้มีก ำรบริห ำรจัด กำรด้ำ นอำชีว อนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อ ม ในกระบวนกำร
ดำเนินงำน (Process Safety) เพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุจำกกระบวนกำรดำเนินงำน โดยดำเนินกำรตรวจสอบ และจัด
อบรมกำรป้ องกันอันตรำยในด้ำนต่ำงๆ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
กำรรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม จำกกำรทีโ่ รงไฟฟ้ ำแม่เมำะใช้ถ่ำนลิกไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ ำซึง่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐำนะผูว้ ่ำจ้ำงบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหำทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทำงดิน
ทำงน้ำ และทำงอำกำศ รวมถึงควำมเป็ นอยู่ของชุมชนโดยรอบ บริษทั ฯจึงได้ดำเนินกำรภำยใต้กฎระเบียบและนโยบำย
ของ กฟผ.อย่ำงเคร่งครัดในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนกำรทำงำนของ กฟผ.
ซึ่งทำง กฟผ. ได้กำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและรักษำคุณ ภำพด้ำนอำชีว อนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมเป็ นส่วนหนึ่งของแผนงำนมีดงั นี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นทีโ่ รงไฟฟ้ ำ ซึง่ มีประสิทธิภำพระหว่ำงร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจำกกำร เผำ
ไหม้ถ่ำนลิกไนต์ ก่อนทีจ่ ะระบำยอำกำศทำงปล่องควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตำมหมู่บ้ ำนต่ำงๆ รวม 12 จุด จำก จุด
ตรวจวัดเครื่องจะรำยงำนผลเข้ำสูห่ อ้ งควบคุมในโรงไฟฟ้ ำ และยังรำยงำนเป็ นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยำบำลแม่เมำะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหำกพบว่ำมีค่ำควำมเข้มของก๊ำซซัลเฟอร์ได ออกไซด์เกินมำตรฐำน กฟผ. จะลดกำร
เดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็ นประจำ เพื่อลดฝุ่ น และพรมน้ำลงบนวัสดุทม่ี กี ำรฟุ้งกระจำยขณะขนถ่ำย
4. น้ ำจำกกระบวนกำรผลิตในโรงไฟฟ้ ำจะผ่ำนขบวนกำรบำบัดทำงชีวภำพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ ำ เป็ น
ระยะๆ เพื่อให้สำรแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืช ดูด ซับ สำรละลำยที่เ จือปนมำในน้ ำ เติม อำกำศในน้ ำ และ
ตรวจสอบคุณภำพน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภำยในโรงไฟฟ้ ำ ซึง่ เกิด จำกกำรเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำ และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ ำเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับทีเ่ ป็ นมำตรฐำน
6. นอกจำกนี้ ยังได้ทำกำรติดตัง้ เครื่องกำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทโ่ี รงไฟฟ้ ำเครื่องที่ 4-13 ซึง่ สำมำรถ
กำจัดก๊ำซฯ ได้ถงึ ร้อยละ 95 เพื่อเป็ นหลักประกันในคุณภำพอำกำศทีด่ ยี งิ่ ขึน้
บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจัดกำรด้ำนชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมทัง้ ภำยในสำนักงำนและใน
ส่วนของกำรปฏิบตั งิ ำนเหมือง เพื่อป้ องกันอันตรำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรตรวจวัดและ
จัดเก็บข้อมูลทัง้ พนักงำน ผู้รบั เหมำและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ เพื่อใช้ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลควำม
เสีย่ งในกำรดำเนินงำน ด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
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โครงการแม่เมาะ
การตรวจวัดค่าแสงสว่าง
กำรวัดค่ำแสงสว่ำงทัง้ ภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร เพื่อเป็ นกำรป้ องกันอันตรำยจำกแสงสว่ำง และ
ลดผลกระทบต่อสุขภำพของผู้ปฏิบตั ิงำน รวมถึงกำรจัดกำรแสงสว่ำงให้เหมำะสมกับลักษณะกำรทำงำนที่จะทำให้
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนเกิดควำมปลอดภัย ลดอันตรำยทีเ่ กิดขึน้ กับดวงตำ ลดอุบตั เิ หตุ จำกกำรทำงำนอันเนื่องมำจำกกำรมองเห็น
ไม่ชดั เจน

การตรวจวัดระดับเสียง
กำรวัดระดับเสียงในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน เพื่อที่จะลดปั ญหำมลพิษทำงเสียงทีแ่ หล่งกำเนิดให้กบั ผู้ปฏิบตั งิ ำน
โดยกำรตรวจสอบสถำนที่ปฏิบตั ิงำน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้ องกันระดับเสียงที่
เกินมำตรฐำน ที่เป็ นอันตรำยต่ อ ผู้ปฏิบ ัติงำน รวมถึง ควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิง ำนและชุมชนโดยรอบสถำนที่
ปฏิบตั งิ ำน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

การตรวจวัดความร้อน
กำรวัดควำมร้อน เป็ นกำรวัดควำมร้อนตำมกฎเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยกำหนด โดยสถำนทีว่ ดั จะเป็ นบริเวณสถำนที่
ปฏิบ ัติง ำน อำคำรสำนัก งำน คลังเก็บ สิน ค้ำ และสถำนที่อ่ืนๆ เพื่อ ตรวจสอบควำมร้อนที่เ กิด ขึ้น ในระหว่ ำ งกำร
ปฏิบตั งิ ำน และทำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ ำน สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน ชุมชน และ สิง่ แวดล้อมโดยรอบ

การตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง
กำรวัดค่ำฝุ่ นละออง ในสถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน ทัง้ ภำยในและภำยนอก เป็ นกำรตรวจสอบวัดค่ำตำมมำตรฐำน
เพื่อควำมปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ ำนในสถำนทีน่ นั ้ ๆ กรณีค่ำละอองฝุ่ นเกินมำตรฐำนจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำร
ของผูป้ ฏิบตั งิ ำน บริษทั ฯ จะดำเนินกำรแก้ไข และควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์ทป่ี ลอดภัย เพื่อกำรดำเนินงำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
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การตรวจสอบวัดสารเสพติ ด
กำรตรวจสำรเสพติดจำกผูป้ ฏิบตั งิ ำน ผูร้ บั เหมำ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยเป็ นกำรสุม่ ตรวจสำรเสพติดจำก
พนักงำนทัง้ หมด เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และเป็ นกำรร่วมต่อต้ำนยำเสพติดในองค์กร รวมถึง
กำรควบคุม และป้ องกำรกำรกระทำควำมผิดต่อข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
กำรตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ เป็ นกำรตรวจวัดขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนกำลังปฏิบตั งิ ำน เพื่อเป็ นกำรป้ องกันผูท้ ่ี
กระทำควำมผิด และสำมำรถควบคุม ตรวจสอบ ผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้ รวมถึงกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรดำเนินงำน ทำ
ให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการหงสา
ขัน้ ตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉิ น
กำรตอบสนองและกำรรำยงำนเหตุฉุกเฉิน เป็ นขัน้ ตอนของกำรปฏิบตั งิ ำนเมื่อมีเหตุกำรณ์อุบตั เิ หตุเกิดขึน้
เพื่อเป็ นควบคุม ตรวจสอบ ผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้ รวมถึงกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรดำเนินงำน ทำให้กำรดำเนินงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
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กฎระเบียบในการขับขี่ยานพาหนะ และเครือ่ งจักรกลในบริเวณเหมือง

นอกจำกกำรตรวจวัดข้ำงต้นแล้ว บริษทั ฯได้มกี ำรฝึกซ้อมกำรดับเพลิง และกำรป้ องกันกำรเกิดเพลิงไหม้
รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น เพื่อควำมปลอดภัยของพนักงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่
ชุมชนรอบข้ำง ของบริษทั ฯ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

รางวัลในการดาเนิ นงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้รบั ใบประกำศนียบัตรแสดงควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อม จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน ในปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง

จากลักษณะธุรกิจของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือผลกระทบทีอ่ าจจะ
มีต่อผลดาเนินงานในอนาคตมีดงั นี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หาก
กิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนัน้ หากบริษทั ฯ มีความขัดแย้งใดๆ ใน
ระหว่างการดาเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในส่วนของตนได้ตามปริมาณและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ อาจทาให้กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามทีก่ าหนด
จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึง่ บริษทั ฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิด
สัญญาดังกล่าว ซึง่ หากมีกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ ITD
อย่างลูกหนี้ร่วม แต่บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ได้ หากความเสียหายนัน้
เกิดขึน้ จากการกระทา หรือการละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/
หรือตัวแทนของ ITD ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในการ
ดาเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท่ี หากบริษทั ฯ และ ITD
ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้า ยของกิจการร่วมค้าซึง่ เป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมื่อ
ทางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฝ่ ายจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึง่ เป็ น
บุคคลทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายกาหนดเป็ นผูช้ ข้ี าดในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อให้กจิ การร่วมค้าสามารถดาเนินการได้ต่อไป
อย่างไรก็ดใี นการดาเนินงานในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดาเนินงานกิจการร่วมค้า
ไอทีด-ี เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด และคาดว่าการดาเนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ดังกล่าวจะ
เสร็จสิน้ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการและผูด้ าเนินงานด้านการทาเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้าใน
ประเทศจานวนจากัด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี –
เอสคิว ในโครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดาเนินการโดยบริษทั ฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบริษทั ฯ มีรายได้รวมจาก
โครงการทีใ่ ห้บริการแก่ กฟผ. ทัง้ โครงการ 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 บริษทั ฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทาเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ารายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน ณ เหมือง
หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2558 ให้กบั
บริษทั หงสาเพาเวอร์ จากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ มีรายได้รวมจาก
โครงการนี้ในปี 2562 และ 2561 จานวน 1,106 ล้านบาท และ 1,027 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.60 และ 28.78
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ของรายได้รวม ตามลาดับ นอกจากนี้ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานเพิม่ เติม ณ เหมืองหงสา มูลค่าสัญญา
รวม 2,205 ล้านบาท และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาเพื่อร่วมดาเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊กและโรงไฟฟ้ า
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยบริษทั ฯ มีแผนการขยายธุรกิจ
การลงทุนในการผลิตแร่ดบิ ประเภทอื่น ๆ เช่น ดีบุก ทองคา รวมถึงกิจการผลิต ไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็ น
ต้น ซึง่ แม้การชนะการประมูลของบริษทั ฯ จะยังไม่มากแต่กจ็ ะช่วยลดความเสีย่ งของการพึง่ พิงรายได้จาก กฟผ. เพียง
ส่วนเดียว
ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาคัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ารกาหนดราคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน หากต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ ต้องรับความเสีย่ งจากกาไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึง่ อาจเป็ นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมินไว้ ทาให้ต้องใช้วตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ
(2) ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น น้ ามัน ซึง่ เครื่องจักรบางส่วนใช้น้ ามันในการดาเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร และ
ค่าจ้างผูร้ บั เหมา เป็ นต้น
ทัง้ นี้สญ
ั ญาบางฉบับมีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน
การผลิต แต่สตู รดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ หมด ทาให้บริษทั ฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ บางส่วน
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคาสาหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมราคาทีค่ าดจะ
สูงขึน้ ในอนาคตมากทีส่ ุด นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผน
ดังกล่าวเป็ นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายควบคุมงบประมาณและฝ่ ายปฏิบตั หิ น้างานซึ่งจะถูกอนุ มตั โิ ดยฝ่ ายบริหาร
ต้นทุนการผลิตจะถูกนามาพิจารณาและสอบทานอย่างสม่าเสมอ
ความเสี่ยงจากปริมาณการดาเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตา่ กว่าเป้ าหมายการทางานที่วางไว้
ก่อนเริม่ ดาเนินงานทุกโครงการ บริษทั ฯ จะวางแผนการดาเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้ าหมายปริมาณ
ดินหรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดาเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก เครื่องจักรเสื่อมมากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ การควบคุม
การผลิต ณ หน้างาน การบริหารเครื่องจักรไม่เป็ นไปตามแผน หรือปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ รวมถึงการทางานทีล่ ่าช้าหรือผิดพลาดของผูร้ บั เหมาราย
อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ ารทางานเดียวกับบริษทั หรือมีกระบวนการทางานซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษทั
ฯ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินงานให้เสร็จตามกาหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ซึง่ ปกติอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานทีค่ งค้างอยู่ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ
ทางานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและได้กาหนดให้มมี าตรการใน
การลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริง
ของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง ออกแบบระบบการทางานทีย่ ดื หยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ วาง
แผนการดาเนินงานทีห่ น้างานอย่างรอบคอบและปรับชัวโมงการท
่
างานของเครื่องจักรหลักของโครงการ 7 ใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพของเครื่องจักรในปั จจุบนั นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั งิ านโดยทีม
วิศวกรและผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามชานาญ รวมถึงในไตรมาส 3 บริษทั ฯ ได้ตดั สินใจจัดโครงสร้างการบริหารหน้างานใหม่
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ซึง่ สามารถทาให้เห็นถึงปั ญหาการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดให้มี
การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่า งสม่าเสมอ และประเมินสถานการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการทางานของ
บริษทั ฯ เพื่อหารือกับผูว้ ่าจ้าง
อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ไม่เคยทางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนยั สาคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดาเนินงานทีล่ ่าช้า
ความเสี่ยงจากการจัดหาเครือ่ งจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา หรือทางาน
โดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรซึง่ เป็ นแผนการ
ซ่อ มบ ารุง เชิง ป้ อ งกัน และเชิงบ ารุง รัก ษา รวมถึง ได้มีการจัด หาและพัฒ นาบุ คลากรที่มีค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้
เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
ความเสี่ยงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้ าของโลกทีม่ แี นวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยปี 2561 ถึงปี 2580 (“PDP 2018”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกมากขึน้ จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 30 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2580
อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ฉบับปี 2561 ถึงปี 2580 ได้ระบุแผนในการเพิม่
สัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการ
ใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมดในปี 2580 โดยสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. สะสมตั ง้ แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคมปี 2562 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะซึง่ มีกาลังการผลิตปั จจุบนั อยู่ทป่ี ระมาณ 2,275 เมกะวัตต์ มี
การผลิตไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมดในประเทศไทย โดยคาดว่ากาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จะได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี
สาหรับกรณีทบ่ี ริษัทฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริษทั ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนาเหมือง
ถ่านหินสาหรับการส่งออกนัน้ บริษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสและความต้องการใช้ถ่านหินในการเป็ นเชือ้ เพลิงเพื่ออุตสาหกรรม
ในกลุ่มเป้ าหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ หรือโรงงานู้ผลิตใบยาสูบในเขตภาคเหนือ
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2562
ประเภทเชื้อเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้า,อื่นๆ)

สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
จานวน (ล้านกิ โลวัตต์ช ั ่วโมง)
ร้อยละ
121,029.65
61.20
44,829.18
22.67
29,134.53
14.73

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทเชื้อเพลิ ง
น้ามันเตา
น้ามันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลาตะคองชลภาวัฒนา)
รวม

สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
จานวน (ล้านกิ โลวัตต์ช ั ่วโมง)
ร้อยละ
933.02
0.47
142.89
0.07
1,689.13
0.86
197,758.40
100.00

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ่ สารองค์การ กฟผ.

นอกจากนี้ ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนทีต่ ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทีม่ อี ตั ราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2559 ร้อยละ 46 ร้อยละ 41
และร้อยละ 37 ตามลาดับ
ความเสี่ยงเรือ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รบั จ้างต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกาหนดทีส่ ่วนราชการกาหนดหรือกาหนดเพิม่ เติม เช่น
เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้ องกันตามแผนผังโครงการทาเหมือง
แร่ เป็ นต้น” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัด
จ้างทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทาโดยตรงกับ กฟผ. สาหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ กฟผ. กาหนดด้วย เช่น การฉีดพรมน้าทีห่ น้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตัง้ ระบบฉีด
พรมน้ าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกาหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้
เกิดการสันสะเทื
่
อนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทากองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการ
ปนเปื้ อนสูแ่ หล่งน้า เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กาหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่า
เสมอ โดยการดาเนินงานของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้อง
กับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้ า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกาจัดซากเชื้อเพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี้ พืน้ ทีด่ าเนินงานของบริษทั ฯ ถูกจัดสรรให้เปิ ดพืน้ ทีเ่ ปิ ดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสือ่ สาร ทาความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดาเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานทีส่ าคัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญาจ้างกาหนดล่าช้าและอาจต้อง
เสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอให้
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รายงานประจำ�ปี 2562

เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกาหนด
นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน
การพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนสาหรับการจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee
แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับทีส่ าคัญ รวมถึงแผนพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเห็นการ
เติบโตในสายอาชีพระหว่างทางาน สามารถกาหนดเป้ าหมายได้ชดั เจน มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
กลุ่มงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งงานทีส่ งู ขึน้ หรือรองรับตาแหน่ งงาน
ทดแทนต่อไป

ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต่ อ้ งใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทาให้บริษทั ฯ
มีสภาพคล่องค่อนข้างต่าตลอดมา ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษทั ฯ จะมีสภาพคล่องสูงขึน้ กว่าปี 2561 และ 2560 เล็กน้อย
ตามลาดับ แต่ยงั คงมีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจานวนมากเพื่อบริหารจัดการสาหรับโครงการแม่เมาะ
8 ซึง่ ค่อย ๆ ทยอยเพิม่ กาลังการผลิตภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดนิ สไลด์ในปี 2561และการซ่อมเครื่องจักรหลักของ
โครงการแม่เมาะ 7 จึงทาให้ในปี 2562 จึงทาให้อตั ราส่วนของสภาพคล่องยังต่ าอยู่ โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ตี ิดตัง้ เสร็จและพร้อม
ดาเนินงาน บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ รวมถึงภาระต้นทุนของโครงการแม่เมาะ 7 ทีล่ ดลงเนื่องจากโครงการ
จะเสร็จสิน้ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย
เท่า
เท่า

2560
0.52
0.31

งบการเงิ นรวม
2561
0.55
0.32

2562
0.58
0.35

อย่างไรก็ดใี นปี 2563 บริษทั ฯ ยังคงมีมาตรการเพื่อรองรับหากบริษทั ฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจา
กับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างทางานใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขการชาระเงินทีเ่ หมาะสม และ
(2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชาระเงินสาหรับการจัดหาเครื่องจักรทีม่ มี ูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตาม
แผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชดิ (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หุ้นกู้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี าตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดาเนินงานดังทีก่ ล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น
ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้
ตามทีใ่ นสัญญาเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงาน มีการระบุ
เงื่อนไขสัญญาว่าด้วยการดารงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อทุน อัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจผิดเงื่อนไขในการดารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษัทฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยเกินกว่าทุนหรือกาไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มกี ารชาระคืนเงินกู้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

จากธนาคารครบทัง้ จานวนแล้ว ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กาหนดให้บริษทั ฯ ดารง
อัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ากว่า 1.2:1 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่อกาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดารง
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ซึง่ แม้ว่า ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ จะไม่สามารถดารง
อัตราส่วนตามธนาคารพาณิชย์กาหนดได้ บริษทั ฯ ยังคงมีมาตรการรองรับโดยการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการ
ดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามความจาเป็ นทีท่ าให้ผดิ เงื่อนไข และจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม
รวมถึงการเจรจาเพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ มื เงินเพื่อดาเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รบั การปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากอัตรา MLR-1% เป็ น MLR-1.5% ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2560
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่ วย

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

งบการเงิ นรวม
2560

2561

2562

เท่า
เท่า
เท่า

2.97
2.00
4.35

4.53
3.68
8.82

เท่า

2.14

0.68

4.13
3.59
4.94
0.74

ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด
ตามทีห่ ลายประเทศทัวโลกประสบปั
่
ญหาโรคระบาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ หลายแห่งทัว่
โลกได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นการปิ ดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา การ
หยุ ด ชะงัก การท างานของแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจ ารณาและได้ตระหนัก ถึงเหตุ การณ์ ดงั กล่ าว โดยได้กาหนด
มาตรฐานการป้ องกันดังนี้
(1) บริษทั ฯ ได้ออกประกาศคาสังการดู
่
แลตนเองและการกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในกรณีท่ี
พนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสีย่ ง
(2) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบตั ติ นด้านสุขลักษณะตามทีก่ รมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด
(3) รณรงค์และให้ความรู้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการแจ้งข้อมูลจริงกับทาง
บริษทั ฯ ในกรณีทค่ี ดิ ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสีย่ ง
(4) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณีท่พี นักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจาก
ภูมลิ าเนาเข้ามาทางานในโครงการหงสา นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และได้วางแผนสาหรับ
สถานการณ์ขนั ้ รุนแรงไว้โดยการวางแผนอัตรากาลัง คน เพื่อให้การทดแทนพนักงานสามารถทาได้อย่างทันท่วงที
รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีทม่ี กี ารแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง
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ข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ แ ละผู ้ ถื อ หุ ้ น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2562
(1) จำนวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ชื่อภำษำไทย
บริษทั : สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ
SAHAKOL
: EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ :
:
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000
บำท
:
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
1,138,514,900
บำท
:
จำนวนหุน้
1,150,000,000
หุน้
รำคำพำร์
1.00 บำท
:
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภำษำไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ
ชื่อภำษำอังกฤษ
ครัง้ ที่ 1
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and
the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ
SQ-WA
จำนวนหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
จำนวนหุน้ สำมัญทีก่ นั ไว้
20,000,000 หุน้
อัตรำส่วนกำรใช้สทิ ธิ
1:1
รำคำทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.00 บำท
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลำคม 2559
วันหมดอำยุ
11 ตุลำคม 2564
ผูถ้ ือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ลำดับ
1

ผูถ้ ือหุ้น
ครอบครัวศิ ริสรรพ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์
นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

290,530,325
228,750,000
23,100,000
17,000,000
9,461,150
1,990,800
4,101,025

25.52%
20.09%
2.03%
1.49%
0.83%
0.17%
0.36%

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ลำดับ

ผูถ้ ือหุ้น
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นำงอำรียำ ศิรสิ รรพ์
นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์
นำงสำวภัคจิรำ ศิรสิ รรพ์
ครอบครัวอำรีกลุ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด
นำยสุชำติ อำรีกุล
นำงฆรณี อำรีกุล

2

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

นำยวิทยำ อำรีกุล
ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล
นำยทรงยศ เอือ้ วัฒนำ
นำยภำคย์ ศรีสตั ยำกุล
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยเหลือพร ปุณณกันต์
นำยฉลอง ชำลี
นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นำยอนุรกั ษ์ บุญแสวง
นำยสุรพันธ์ ตติยมณีกุล
นำยประเสริฐ เสวีกุล
นำยจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์
ประชำชนทัวไป
่ รวมทัง้ กรรมกำรและพนักงำนอื่นของบริษทั ฯ2
รวม

หมำยเหตุ :

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

100,100
1,697,150
2,000,000
1,600,000
700,100
30,000
83,363,000
82,550,000
500,000
250,000
63,000
70,000,000
26,060,000
25,100,000
15,701,000
13,571,600
12,327,900
10,050,000
9,205,371
8,697,300
8,585,000
8,512,000
7,936,400
7,424,800
541,450,204
1,138,514,900

0.01%
0.15%
0.18%
0.14%
0.06%
0.00%
7.32%
7.25%
0.04%
0.02%
0.01%
6.15%
2.29%
2.20%
1.38%
1.19%
1.08%
0.88%
0.81%
0.76%
0.75%
0.75%
0.70%
0.65%
47.56%
100.00%

1 บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ของครอบครัว
ศิรสิ รรพ์ โดยในปั จจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยู่เพียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเหมือนกับ
บริษทั ฯ และมีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
ร้อยละ
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
2 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ จำนวน 20,000,000 หน่ วย
เพือ่ เป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในอนำคต โดยมีรำคำ
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เสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำหุน้ ละ
1.00 บำท เท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้ เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อกำหนด
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สรุปกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในวันที่ 30 ธันวำคม 2562 มีกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ รวมทัง้ สิน้ 2,894,460
หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ สิน้
2,894,460 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,894,460 บำท ซึง่ ผลกำรใช้สทิ ธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯคงเหลือ สรุปได้ดงั นี้
รำยชื่อ
นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

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

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

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2560

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ
คงเหลือ(หน่ วย)

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2561

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 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

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

รวม

*ได้มกี ำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนทีเ่ หลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษทั ฯ เพือ่ จะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ำมำดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของบริษทั ฯในปี 2561

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้บริษทั ได้ดำเนินกำรแจ้งเพิม่ ทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 ซึง่ ทำให้ทุนชำระแล้ว
ของบริษทั เปลีย่ นไปดังนี้
หน่วย: บำท
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิ ม)
1,138,514,900

เพิ่ มทุนชำระแล้ว
2,894,460

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,141,409,360

โดยตลำดหลักทรัพย์ได้รบั หุน้ เพิม่ ทุนเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำร
ภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้นึ อยู่กบั ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั อำจอนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำรได้เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษทั ฯ มี
กำไรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในครำวถัดไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยู่ภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีก ำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั
ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร
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โครงสร้ า งและการจั ด การ

โครงสร้างและการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิน้ 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

กรรมการอิสระ

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

10. นายชาลี รักษ์สธุ ี

กรรมการ

11. นายประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ

นายสุ ร พล อ้น สุว รรณ ท าหน้ า ที่เ ป็ น เลขานุ ก ารบริษัท และนายพงศ์ไ ท ตัน ติสุน ทร ท าหน้ า ที่เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ นายชาลี รักษ์สธุ ี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ และกากับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้ าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอานาจอนุมตั ขิ องบริษทั และบริษทั ย่อยตามทีฝ่ ่ ายจัดการนาเสนอ และกากับดูแลการบริหารงานและ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่
ดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท
และผูถ้ อื หุน้
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษั ทอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ก าหนดกรอบและนโยบายสาหรับ การก าหนดเงิน เดือ น การปรับ ขึ้น เงิน เดือ น การก าหนดเงิน โบนั ส
ค่าตอบแทน และบาเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม
5. ดาเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีทเ่ี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม
6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ในกรณีทข่ี นาดของรายการไม่จาเป็ นต้องพิจารณา
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินงานใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจ ารณา และ/หรือ ให้ค วามเห็น ต่ อ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน (ในกรณีท่ีข นาดของรายการไม่ จ าเป็ น ต้อ ง
พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
10. ดูแ ลไม่ ใ ห้เ กิด ปั ญ หาความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งผู้มีส่ว นได้เ สีย ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทากับบริษัท หรือมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
11. จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption) ของบริษทั และพิจารณาอนุมตั ริ ายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจ
่
าปี ทีจ่ ดั ทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
13. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ตามความเหมาะสม
14. แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
16. จัดทารายงานประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการทาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั

17. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ

18. พิจารณาอนุมตั เิ รื่องต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั อย่าง
เป็ นธรรม
19. มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บ ัติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจานวนตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ ต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น “ประธานกรรมการบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ น “รองประธานกรรมการบริษทั ” ก็ได้
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมการบริ ษัท แต่ ในกรณีท่เี ป็ นการเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่ ง
กรรมการทีว่ ่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการในกรณีดงั กล่าวให้
อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(จ) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาววิกาวี กลิน่ แก้ว ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม[กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง] ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ทเ่ี กีย่ วข้องภายใต้อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอานาจในการ
ว่าจ้างหรือนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ ามีร ายการหรือการกระท าตามข้า งต้น ต่ อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ความเห็นต่อฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดาเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
11. จัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจ
่
าปี ซึง่ ได้จดั ทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จ ะสามารถท าหน้ าที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรือไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระ ซึง่ ส่งผลให้มี
จานวนกรรมการตรวจสอบต่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรจะแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อ

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
8. นายชาลี รักษ์สธุ ี
9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
10. นายประภาส วิชากูล
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

ตาแหน่ ง

ปี 2562
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
-

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจานวน 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนารุจน์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาววันดี แซ่เอีย้ ว

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

58

59

รายงานประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารจานวน 9 ท่าน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

3. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

4. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

5. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี

กรรมการบริหาร

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จานวน 8 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

3. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain

4. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ านวยการโครงการหงสา

7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน

8. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบทีส่ าคัญ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัด ท าและเก็บ รัก ษาทะเบีย นกรรมการ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมการ
3. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่ จัดทาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ ในนามของบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ต้องการทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด และ/
หรือกฎหมายทีม่ นี ยั สาคัญให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
7. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามระเบียบ
และข้อกาหนดของหน่วยงานดังกล่าว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และการดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และ/หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการกาหนดอานาจอนุมตั วิ งเงินสาหรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผู้มอบหมายอานาจในการอนุ มตั ิให้กรรมการผู้ได้รบั มอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยรายการอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ
องค์กรและการบริหาร
การว่าจ้างทีป่ รึกษา/ บริษทั ทีป่ รึกษา
งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และกู้ยืม
อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายลงทุนเพิม่ เติม
ระหว่างปี / โอนย้ายรายการระหว่างปี
การลงทุน/การกูย้ มื
บัญชีและการเงิ น
การอนุมตั เิ งินเบิกทดรอง
การปรับปรุง/ตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ และ
สินค้าคงคลัง
การขายทรัพย์สนิ
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจารณาอนุมตั จิ ดั ซือ้ /จัดจ้าง
งานประชาสัมพันธ์
การอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรม
สันทนาการ และจัดชุมชนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

> 10 ล้านบาท/ครัง้

< 10 ล้านบาท/ครัง้

< 5 ล้านบาท/ครัง้

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี
< 1 ล้านบาท/ปี

> 10 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

> 50 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 5 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

< 1 ล้านบาท/ปี

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการอนุมตั งิ บประมาณประจาปี ทเ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ประจาปี
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
เดือนละ
40,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
- บาท
1.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
- กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
ครัง้ ละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ครัง้ ละ
8,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
เดือนละ
15,000 บาท
2.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ
10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
ครัง้ ละ
10,000 บาท
ในปี 2561 และปี 2562 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายชือ่

ปี 2561

ปี 2562

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน (บาท)

เงิ นเดือน

เบี้ยประชุม

เงิ นเดือน

เบี้ยประชุม

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล

340,000

75,000

480,000

135,000

2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

300,000

90,000

3000,000

145,000

3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

180,000

90,000

180,000

160,000

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

180,000

105,000

180,000

160,000

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร/1

-

-

-

-

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-
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รายชือ่

ปี 2561

ปี 2562

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน (บาท)

เงิ นเดือน

เบี้ยประชุม

เงิ นเดือน

เบี้ยประชุม

180,000

90,000

180,000

135,000

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

10. นายประภาส วิชากูล

142,500

75,000

180,000

135,000

11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

142,500

75,000

180,000

105,000

8. นายชาลี รักษ์สธุ ี

หมายเหตุ: 1/ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ กรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯเพื่อสละสิทธิการได้รบั ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม
(2)

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะ
ส่งผลดีต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯในอนาคต

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมในฐานะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมการ) สาหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร

จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 8 คน) แบ่งตามรายบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
สายงาน
จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ฝ่ ายสานักงานผูบ้ ริหาร

10

10

ฝ่ ายทีป่ รึกษา

0

1

ฝ่ ายวิศวกรรม

19

26

ฝ่ ายซ่อมบารุง (ไฟฟ้ า-เครื่องกล)

390

386

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเหมือง

668

601

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารสายพาน

203

211

ฝ่ ายความปลอดภัยวิชาชีพ

4

4

ฝ่ าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)

65

59

ฝ่ ายสารสนเทศ

6

7

ฝ่ ายบัญชี-การเงิน

23

25

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2

1

ฝ่ ายบริหารค่าจ้าง

2

2

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน

6

6

ฝ่ ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

5

5

ฝ่ ายบริหารธุรการ

73

55

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

10

7

ฝ่ ายประสานงานและกลยุทธ์

2

2

1,488

1,408

รวม

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ในปี 2561 และปี 2562 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จานวน 337.45
ล้านบาท และ 371.69 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

64

65

รายงานประจำ�ปี 2562

-

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินสาหรับพนักงานของบริษทั ฯ และพนักงานตามสัญญา
จ้าง ซึง่ ประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจานวน 369.54 ล้านบาท ในปี 2562
อนึ่ง การปรับขึน้ เงินเดือนประจาปี ของพนักงาน แต่ละคนขึน้ อยู่กบั การประเมินผลการทาางานประจาปี ของ
พนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจานวนทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด

-

ค่า ตอบแทนอื่ น บริษัท ฯ มีก ารจ่ ายเงินสมทบเข้า กองทุ น ประกันสัง คมให้ก ับ พนัก งาน และยัง ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนี้บริษทั ฯ ได้บนั ทึก
ค่าใช้จ่ายรวมเป็ นเงินจานวน 15.7 ล้านบาท ในปี 2561 และ จานวน 22.3 ล้านบาท ในปี 2562
ผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่บริษัท ฯ ให้แก่ พนักงาน ได้แก่ ประกัน ชีวิต ประกัน สุข ภาพ ประกัน อุบ ัติเ หตุ ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง

-

กองทุนสารองเลี้ยงชี พ บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นเงินจานวนทัง้ สิ้น
จานวน 2.41 ล้านบาทในปี 2561 และจานวน 2.46 ล้านบาทในปี 2562
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1. หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขา
การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (International Business),
Wharton School, University of
Pennsylvania
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุน่ ที่ 1 วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร
ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ :

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

6.15

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนและบริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

ปั จจุบนั
2557 – 2558
2557

2558 – ปั จจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

บริษทั โพสต์พบั ลิชซิง่ จากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จากัด
บริษทั การแพทย์สุขมุ วิท62 จากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั รีฟายนิ่งโลหะมีคา่ จากัด
มูลนิธอิ าจารย์ป๋วย
สถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
มูลนิธคิ กึ ฤทธิ ์ 80 ฯ
The Board of Governors of Asian
Institute of Management, Philippines
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอี
่ ย วกั บ คณะกรรมการบริ
ษั ท ผูก้ บารบร
ริ ห าร
ิ ษทั ผู้บริหาร และเลขานุ
ิ ษทั และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
รายละเอี
ยดเกีย่ยดเกี
วกับคณะกรรมการบร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
66

75

50

3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 1/2550
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 53/2548

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 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
การอบรมอื่นๆ
- Certificate in Health Service Management
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery Information Service,
Harvard Business School, Boston, USA

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

0.01

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
ทีป่ รึกษา
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุน

ตาแหน่ ง

2561 - ปั จจุบนั

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

2559 – ปั จจุบนั
2557 - 2562
2557 - 2558
2557 – 2558
2556 - 2557

ระยะเวลา

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จากัด
(มหาชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยฟิ ลม์ จากัด (มหาชน)
บริษทั com-link จากัด
บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จากัด
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จากัด
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

67

รายงานประจำ�ปี 2562

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

71

อายุ
(ปี )

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations)
New York University, New York, USA

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ BJC/2547
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 88/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน่ ที่ 18/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุน่ ที่ 3/2551
- หลัก สูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุน่ ที่ 15/2555
- หลักสูตร How to Measure the Success of
Corporate Strategy (HMS) รุน่ ที่ 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุน่ ที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through
Financing and Investment (BFI) รุน่ ที่ 5/2561
การอบรมอื่นๆ
- Thai Standard on Auditing (TSA)
- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
- Internal Control and Internal Audit
-สัมมนามาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบ
บัญชี สภาวิชาชีพบัญชี รวม 63 ชั ่วโมง ในปี
2562

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

1.38

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

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

2556 – 2558

2558 – ปั จจุบนั
2560 – 2561

2554 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

ระยะเวลา

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อาจารย์ประจา สาขาบัญชี

ความเสีย่ ง/ กรรมการทีป่ รึกษาการ
ลงทุน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาชีพบัญชี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูส้ อบบัญชี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุป๊ จากัด
บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)

บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
บริษทั บางประกง เทอร์มนิ อล จากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษทั ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
68

56

55

52

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร/
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการความเสียง
่

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์
กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain/
กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex Operation
and Management, San Diego Golf
Academy
- Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, Ohio
University, Ohio, USA
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 43/2545

- ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตย
สภา
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

0.36

0.15

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นพีช่ าย
นายวิทวัส, นายภวัต
และนายกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

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

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

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดหาและคลัง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2546 – 2558

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

ตาแหน่ ง

2544 – ปั จจุบนั

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
บริษทั ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตส้ี
บริษทั วรรณงาม จากัด
บริษทั บ้านเรือนอรุณ จากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
Mai Khot Energy Limited

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
Mai Khot Energy Limited

จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
(มหาชน)
บริษทั อินเตอร์เนชั ่นแนล บิสซิเนส ลอว์
เยอร์ส จากัด
บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
Mai Khot Energy Limited
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

69

รายงานประจำ�ปี 2562

49

61

63

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน/ กรรมการ/
กรรมการบริหาร

10. นายชาลี รักษ์สุธ ี
กรรมการ

11. นายประภาส วิชากูล
กรรมการ / กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- หลักสูตรDirector Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 186/2557

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวทิ ยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวทิ ยา)
New Mexico Institute of Mining and
Technology, U.S.A
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 114/2558

- บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้า
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตรSTRATEGIC CFO รุน่ 5
- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดทางบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 114/2558
การอบรมอื่นๆ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, San
Diego State University
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 96/2555

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่ม ี

0.01

0.83

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ปั จจุบนั
2557

2558 - ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ระยะเวลา

กรรมการ / กรรมการอิสระ
รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่
(1964) จากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
70

59

59

12. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

13. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน/ กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
- ศิลปศาสตร์บณ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยา
รามคาแหง

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิน่ ทีย่ ั ่งยืน สถาบัน
พระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชัน้ สูง
- หลักสูตรMasterful Coaching Workshop,
Hay Group
- หลักสูตรความรูด้ า้ นตลาดการเงินเพือ่ การ
ตัดสินใจสาหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development
Program -2 มูลนิธพิ ฒั นาทรัพยากรมนุ ษย์
ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร Executive Program for Growing
Companies, Stanford Graduate School of
Business, U.S.A

การอบรมอื่นๆ

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

ไม่ม ี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

2558 – ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ระยะเวลา

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สานักงานทนายความบางกอกลอว์
ออฟฟิ ค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

71

รายงานประจำ�ปี 2562

67

58

14. นายอวยชัย คล้ายทับทิม
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ/
กรรมการบริหาร

15. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูอ้ านวยการโครงการหงสา

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้ ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 96/2555

- ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัย
ช่างกลพระนครเหนือ (ราชมงคล)
ั ฑิต สาขาอุตสาหกรรม
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุน่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุน่ 24
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 99/2555
- หลักสูตรCompany Secretary Program
(CSP) 45/2555
- หลักสูตรBoard Reporting Program (BRP)
7/2555
การอบรมอื่นๆ
- สัญเช่า แนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่างTFRS 16-Leases
- บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบ
รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกบั ทางภาษีอากร
- Financial Statement Analysis เทคนิคการ
อ่านและวิเคราะหงบการเงินเพือ่ ช่วยในการ
วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

0.35

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

2558 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั

ระยะเวลา

ผูอ้ านวยการโครงการหงสา

ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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59

44

16. นายรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ/ทีป่ รึกษาอาวุโสทาง
วิชาการ

17. นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุ การบริษทั

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน
และบริหารปฏิบตั กิ าร, สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นิดา้
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Advance for Corporate Secretaries 1/2559
- Company Secretary Program 65/2558
- Board Reporting Program 17/2558
- Company Reporting Program 12/2558
การอบรมอื่นๆ
- The Financial Analyst Program Certificate
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New
IPOs รุน่ ที่ 3

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

0.01

ไม่ม ี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

2558 - ปัจจุบนั
2553– ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2554 - 2559

ระยะเวลา

เลขานุ การบริษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณและจัดหา
เงินทุน

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส (เหมืองแร่)

ตาแหน่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด
(มหาชน)

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
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CRC

D,ED,M

หมายเหตุ :

บริษทั เอส.วี.พี.เค. จำกัด

บริ ษทั ที่ เกีย่ วข้อง

M

= กรรมการอิสระ

= กรรมการตรวจสอบ

= ประธานกรรมการตรวจสอบ

ID

AC

CAC

RC

ED

= ประธานกรรมการบริษัท

= กรรมการบริษัท

ริ สรรพ์

นายกวิตม์ ศิ

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

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

สรรพ์

นายวิทวัส ศิริ

= กรรมการบริหารความเสีย่ ง

= ผู ้บริหาร

= กรรมการบริหาร

= ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

C,ED,M

D,ED,M

D

D,ID,AC

D,ED,M

D,ID,AC

ริ สรรพ์

Mai Khot Energy Limited

D,ID,CAC

รพงศ์

D,ED,M

D,ED,M

บางอ้อ

วิริยะเวช

D

รักษ์ สุธี

นายชาลี

D,ID

มหันต์สุคนธ์

นายพิ เชษฐ์

กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ดร.มงคล เหล่าว นายศาศวัต ศิ

ED,M

C

C

เมืองโคตร

เทวกุล

นางกิ่ งเทียน

นายศิริชยั โต

บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทฯ

บริษทั

นายนพพันธป์

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร

ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ

D,ID

วิชากูล

นายประภาส

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

ED,M

ริ สรรพ์

นายภวัต ศิ

นางวันเพ็ญ

ED,M

โฆษิ ตเรืองชัย

ED,M

คล้ายทับทิม

นายอวยชัย

M

ชิ นวณิ ชยั

นายวิฑรู ย์

M

วงศ์

ดร.รุจ บัณฑุ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การกากับดูแลกิจการ

การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

ในการดาเนินงานทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทาให้เกิดความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ ายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ คณะกรรมการดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ์ ทัง้ ของผูห้ ุน้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมไป
ถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(2) การจัดให้มนี โยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแ่ สดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
(3) การกากับดูแลให้มกี ารสือ่ สารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ฯ อย่างยังยื
่ น คณะกรรมการได้กากับดูแลบริษทั ฯ จนนาไปสูผ่ ล
(governance outcome) ซึง่ ได้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการทีด่ โี ดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) กากับดูแลเพื่อให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื
หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ แู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษทั ฯ (duty of loyalty) และดูแลให้การดานินงานเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต กรรมการและผูบ้ ริหารต้อง
(1) กระทาการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
(2) กระทาการทีม่ จี ุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม
(3) ไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และกาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดย
(1) คณะกรรมการได้จดั ทากฎบัตรหรือนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board
charter) ทีร่ ะบุหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุกคน และ
มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายบริหารอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
(2) คณะกรรมการได้ ม อบหมายอ านาจการจัด การบริษั ท ฯ ให้ แ ก่ ฝ่ ายบริห ารผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการ ซึง่ ได้มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลฝ่ ายบริหารให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation
2.1 คณะกรรมการได้กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลัก (objectives) ทีช่ ดั เจนเหมาะสม
สามารถใช้เป็ นแนวคิดในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษทั ฯ ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึง่ ได้กาหนดและสือ่ สารเป็ นวิสยั ทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผบู้ ริหารนาไปถ่ายทอดให้
พนัก งานทราบอย่ างทัว่ ถึง นอกจากนี้ค ณะกรรมการได้มีก ารก ากับ ดูแ ลให้ บ ริษัท ฯ คงไว้ซ่ึงค่ า นิ ย มที่สะท้อ นถึง
คุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ความเที่ยงธรรม
(integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental
responsibilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/หรือประจาปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ และได้มกี ารนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมการได้กาหนดให้มกี ารจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ซง่ึ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ให้มกี ารจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่าเสมอ
(2) ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มกี ารวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย (value chain)
รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากทีส่ ดุ
(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่ วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมหน่ วยงานราชการ หน่ วยงาน
กากับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษทั ฯ เพื่อเลือกเรื่องสาคัญทีจ่ ะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้
มีสว่ นได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
(3) ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนา
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) กากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ยงั ได้สอ่ื สารถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจ
นาไปสูก่ ารประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ บริษทั ฯ
โดยให้ผบู้ ริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
(6) กากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตามการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้มผี หู้ น้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
3.1 คณะกรรมการได้กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาบริษทั ฯ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทส่ี ามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมของบริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4
ท่าน และกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระ 5 ท่าน ซึง่ คิดเป็ น
จานวน 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการบริษทั อันจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ ง ต่ อเนื่อ งไม่เ กิน 9 ปี เว้น แต่ มีเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ สามารถเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบด้วย
คณะกรรมการได้เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มคี วามหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ ง
กรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และ
คาสังใด
่ ๆ และเพื่อให้เรื่องสาคัญได้รบั การพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทา
หน้าทีช่ ่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้ การ
จัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวนอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้
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ครอบคลุมทัง้ องค์กร กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทาให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่ างกัน คณะกรรมการได้
กาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจ
โดยไม่จากัด จึงได้แยกบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่ องประธานกรรมการอย่างน้อย
ควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) กากับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ี
จริยธรรม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(1.3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมี
มาตรการทีด่ แู ลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอทีค่ ณะกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ
(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและคณะกรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
3.3 กาหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มกี ระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบาย
กาหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด และมีความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทางานทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.4 คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดย
(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มทีห่ มาะสมด้วย ทัง้ นี้อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษทั ฯ (เช่น โบนัส บาเหน็จ) ซึง่ เชื่อมโยงกับ
มูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยู่ในระดับทีส่ งู เกินไปจนทาให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
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3.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
(1) คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายป้ องกันเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
และควรหลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจในการอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
3.6 คณะกรรมการได้กาหนดกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและ
กิจการอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ น
หน่ วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดาเนินกิจการของบริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ จึงกาหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วม มีหน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ฯ ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ฯ) และบริษทั ฯ ได้
กาหนดให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงใน
เรื่องสาคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้
การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/
หรือข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กาหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทารายการ
สาคัญอันใดของบริษทั ฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทา
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกากับดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทารายการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้ได้กาหนดให้มกี าร
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้
ทันกาหนดด้วย
3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้ ซึง่ เปิ ดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องคณะกรรมการในรายงานประจาปี
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3.8 คณะกรรมการได้กากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ น และมีเลขานุการบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าเป็ น และเหมาะสมต่อการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา
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(2) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ใน
รายงานประจาปี ของบริษทั
(4) เลขานุการบริษทั ฯ ได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ในการสรรหาผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายกาหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด และมีความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ทางานที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูซ้ ง่ึ เป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายการเงิน จะกาหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทางานมากขึน้ และให้สามารถทางานแทนกันได้
4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกาหนด ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจในการจ้าง แต่งตัง้
โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษทั ในตาแหน่ งทีต่ ่ ากว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และมีอานาจกาหนดอัตรา
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบาเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสาหรับพนักงานบริษทั ในตาแหน่ งทีต่ ่ ากว่าประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารกาหนดไว้และ/หรือตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจอนุ มตั ิ
(Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มมี ติเพิม่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดย
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และเป็ นผูท้ ่มี คี ุณสมบัติ
ครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการสรรหาผูบ้ ริหารด้วย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหาชนจากัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) รวมทัง้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ
ทางานทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
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4.2 คณะกรรมการได้กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยาวซึง่ รวมถึง
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานงานระยะสัน้
เช่น โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว เป็ นต้น
(2) การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า
หรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ เป็ นต้น
4.3 คณะกรรมการได้กาหนดให้มนี โยบายพัฒนาบุคลากรให้มจี านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการได้กากับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหลักที่
เป็ นไปด้วยความยังยื
่ น ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ
ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟั งข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างผลการ
ดาเนินงานทีด่ แี ละการเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมนอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงาน
อย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคนและ
พยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงให้ คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนาบริษทั ฯ ต่อไป อีกทัง้ ยัง
ได้กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่คา้ : บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้ค่คู า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคู่
ค้าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า : บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากทีส่ ุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าในระยะยาว
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เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสาคัญ รวมทัง้ การชาระคืน
เงินต้นดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึก
และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นการสร้างและรักษาไว้ซง่ึ
สิง่ แวดล้อมและสังคม
นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษทั
ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสังการตรวจสอบข้
่
อมูลและหาแนว
ทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
5.2 คณะกรรมการจัดให้มกี รอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ฯ ทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกากับให้ฝ่าย
จัดการกาหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกาหนดวิธกี ารสื่อสาร
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสีย่ งถือเป็ นรากฐานสาคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ งไม่ว่าจะเป็ นการระบุความเสีย่ ง การ
ประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็ นประจาถือเป็ นการบริหารเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ ต้อง
ทาและนามาปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการความเสี่ย งปฏิบ ัติง านโดยตระหนั ก ถึง ขอบเขตหน้ า ที่ต ามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีการติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็ นส่วนทีท่ าให้บริษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินตามแผนธุรกิจทีก่ าหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทงั ้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่างยังยื
่ น โดยการบริหารความเสีย่ งจะประกอบด้วยความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ซึง่ การบริหารความเสีย่ งเป็ นหน้าทีข่ องผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสีย่ งดังกล่าวให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ โดยใช้การกากับดูแลที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผล
การดาเนินงาน ดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดาเนินงานตามนโยบายคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัด
ระดับความเสีย่ ง ที่มผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พจิ ารณาปั จจัยทัง้
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ภายนอกและภายในทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเสีย่ งไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ซึง่ สามารถกาหนดเกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐานในการประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รบั ผิดชอบความเสีย่ งแต่ ละเรื่องรายงานสถานะ
ความเสีย่ ง รวมถึงให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้ตอ้ งมีการทบทวนจัดการความเสีย่ งและการจัดลาดับ
ความสาคัญ รวมถึงอาจนาไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งซึง่ จะมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดย

6.2 คณะกรรมการได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั
ในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
จัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่ าเชื่อถือ
โดยมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ซึง่ กาหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ิ
ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2.2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(2.3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2.5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
(2.6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตามกฎบัตร (Charter)

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภายใต้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อานาจใน การว่าจ้างหรือนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะ กรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดาเนินงาน งบประมาณ และ
อัตราของ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(2.11) จัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมิน การก ากับดูแลกิจ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจ
่
าปี ซึง่ ได้จดั ทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2.13) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่ มเติ มดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(3) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรสพีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานได้อย่างมีอสิ ระตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ผมู้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติ
บุคคลให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ ส่วนผู้จดั การของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแบ่งปั นทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ตามคุ ณสมบัติท่สี านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
6.3 บริษทั ฯ มีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้ผู้ทม่ี สี ่วน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิ ารณาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่เี กี่ยวข้องให้บริษัทฯ
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษัทฯ มีนโยบายในการทารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ี
สอดคล้อ งกับ กฎหมาย ตลอดจนข้อ บัง คับของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้
เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะทีอ่ าจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมี
ส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
Integrity)

หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่ าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial

7.1 คณะกรรมการกากับดูแลให้มรี ะบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(1) คณะกรรมการกากับดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส
และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ และ
จะจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจาปี
(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณีท่ี
เป็ นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(4.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษทั
(5) คณะกรรมการกากับให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บริษทั ฯ จัดทาคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
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โดย

7.2 คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้

(1) คณะกรรมการกาหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ และมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มี
สัญญาณบ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
(2) ในการอนุมตั กิ ารทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ คณะกรรมการ
จะต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นและต้องมันใจว่
่ าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้

7.3 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เป็ นประจา รวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐที่เกีย่ วข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
กล่าวคือ การรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยู่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่างๆ เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือสารกั
่
บผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษทั เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กาไรจากบริษทั ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1) บริษทั ฯ จะแจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทาและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษัทฯ จะอานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระ
เพิม่ เติมได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ห้ผถู้ อื
หุน้ รายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษทั ฯ จะเพิม่ วาระการ
ประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันโดยก่อนเริม่ การประชุมประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ ง
ลงมติในแต่ละวาระและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็
นข้อเสนอแนะรวมทัง้ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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(4) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ารเลือกตัง้ เป็ นรายคน
(4.1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกาศกาหนด โดยในแต่ ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบการประชุมทีเ่ พียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษทั ฯ
จะนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(4.2) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(4.3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คาถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และ
จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุม
(4.5) บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคลากรทีเ่ ป็ นอิสระทาหน้าทีช่ ่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ
(4.6) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จบริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาคัญรวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีส่ าคัญไว้ ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ จะนาผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทัง้
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
8.2 คณะกรรมการได้กาหนดให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
(1) ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถานทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ ง่ึ แสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) บริษทั ฯ จะสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการได้ดแู ลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน
้
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่ ยั่ ง ยื น
ความรั
บผิดชอบต่
งคม (Corporate
Responsibilities:
บริษัท สหกลอิค วิป เมนท์ จ ำกัด (มหำชน) มีน โยบำยกำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ ค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นของกิจกำร ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้

นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มีเจตนำรมณ์ทจ่ี ะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐำนของธรรมำภิบำล และกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ อี ย่ำงยังยื
่ น รวมทัง้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรม
อยู่ร่ ว มกับ ชุ ม ชนและสัง คมได้อ ย่ ำ งเป็ น สุข และยกระดับ ควำมเจริญ ก้ำ วหน้ ำ ไปพร้อ มๆ กัน เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตำม
เจตนำรมณ์และแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำง
ยังยื
่ น เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนโดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวด
ดังต่อไปนี้

กำรร่วมพัฒนำ
ชุมชนหรือสังคม

กำรประกอบ
กิจกำรด้วย
ควำมเป็ นธรรม

กำรดูแลรักษำ
สิง่ แวดล้อม

กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่

ควำมรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ำ

กำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน
กำรปฏิบตั ติ ่อ
แรงงำนอย่ำง
เป็ นธรรม

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ยึดมันที
่ จ่ ะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม และมีจรรยำบรรณ เพื่อเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำร
ค้ำอย่ำงเสมอภำค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ทีข่ ดั ต่อควำมเป็ นธรรมในกำรแข่งขัน เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีค่ วำม
เป็ น ควำมลับ ของคู่แ ข่ง ทำงกำรค้ำ กำรเรีย ก รับ และไม่ ใ ห้ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ไ ม่ สุจ ริต ในทำงกำรค้ำ เป็ น ต้ น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื
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2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้
มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่ วยงำนให้มคี วำมชัดเจน
เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังได้
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้เปิ ดช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ และกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย ไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมทีส่ ่อถึง
กำรทุจริต กำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้ง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษทั ฯ
เพื่อทำงบริษทั ฯ จะทำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั
บริษทั ฯได้
ช่องทางการติ ดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้
ช่องทางการติ ดต่อ

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• เลขำนุกำรบริษทั

อีเมล์
• sq_audit@sahakol.com
• surapol@sahakol.com

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
• โทรศัพท์ 0 2941 0888
• โทรสำร 0 2941 0881

ที่อยู่ทางไปรษณี ย์
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ติ ดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
่ วั ข้อ “ติดต่อเรำ” เพื่อเขียน E-mail มำยังบริษทั ฯ
www.sahakol.com ทีห
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และพร้อมสนับสนุ นกำรปกป้ องสิทธิ
มนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ิต่อผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพใน
คุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือ
สถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มกี ำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ บริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำม
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ข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มสี ่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิ ดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผู้ท่ี
ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษทั ฯปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
3. กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดย
ให้กำรดูแล คุม้ ครอง และจัดสรรสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสมให้กบั พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพรำะพนักงำนเป็ น
ปั จจัยสำคัญต่ อควำมก้ำวหน้ำและกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทมีกำรสนับสนุ นในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำน
ควำมรูค้ วำมสำมำรถ โดยให้พนักงำนสำมำรถเข้ำอบรมเพิม่ ควำมรูค้ วำมสำมำรถได้ อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่ำ
ของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน
จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัม มนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพ และประกัน
อุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร
และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น
จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของบริษัท ฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ควำมเสีย่ งตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุ ขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ กำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

5.

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัทเพื่อควำมพึงพอใจและมันใจของลู
่
กค้ำ และยึดมันในกำร
่
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ โดยกำรจัดหำเครื่องจักรและบำรุงรักษำเครื่องจักรให้สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบงำนได้ตำมปริมำณทีก่ ำหนดกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำร
ทำงำนทีม่ คี วำมสำคัญ จะมีกำรหำรือร่วมกับลูกค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำเป็ นหลัก
6.

กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม เพื่อควำมยังยื
่ นของสังคม
และธุรกิจให้เติบโตก้ำวหน้ ำไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้จดั ทำแผนควบคุมและบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม กำร
ดำเนินงำนให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสำยพำนลำเลียง กำรจัด
ฝูงรถบรรทุกวิง่ รำดน้ำและสเปรย์น้ำตลอดทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน เพื่อลดปริมำณฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำน
และดำเนิน กำรควบคุม ระดับเสียงรบกวนของเครื่องจัก รและกำรระเบิดหน้ ำดิน ไม่ใ ห้รบกวนผู้อ ยู่อำศัย ในชุ มชน
นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังตระหนักถึงกำรควบคุมมลพิษทำงน้ ำ โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบบำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำนของกำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะเป็ นไปได้
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ให้กำรสนับ สนุ น และส่งเสริม กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสิง่ แวดล้อมเสมอมำ โดยมีก ำรจัด สรร
ทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมร่วมกับองค์กรทัง้ ภำครัฐ
และภำคเอกชน รวมถึงกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและโครงกำร
ต่ำงๆ ในกำรร่วมพัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้มคี วำมก้ำวหน้ำและเติบโตไปพร้อมๆกับกำรดำเนิน
ธุรกิจแบบยังยื
่ นร่วมกัน โดยบริษทั ฯได้ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน โดยกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียน
และสนับสนุนทุนกำรศึกษำ กำรให้ควำมช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมสถำนศึกษำ กำรสนับสนุ นต่อองค์กรภำครัฐ ไม่
ว่ำจะเป็ นกำรให้เงินสนับสนุนแก่สถำนีตำรวจ เพื่อปรับปรุงสถำนที่ และจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆสำหรับให้บริกำรประชำชน
กำรสนับสนุ นทำงด้ำนศำสนำ กำรทำนุ บำรุงพระพุทธศำสนำ รวมถึงกำรบริจำคเงินสนับสนุ นแก่โรงพยำบำลในกำร
ปรับปรุงสถำนพยำบำล จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
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การดาเนิ นงาน
บริษัทฯ จัดทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่กำรปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึง กฎหมำยและระเบียบข้อ บังคับที่เกี่ย วข้อง โดยก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ ให้
ควำมสำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำซึ่งมีจำนวนน้ อยรำยทำให้ต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด
พนักงำนจำนวนหลำยร้อยคนทีเ่ ป็ นฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรทำงำนอยู่กบั เครื่องจักร ทำให้ตอ้ งคำนึงถึงกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน รวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลชุมชน
และสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน ทีม่ คี วำมอ่อนไหวต่อกำรดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนถ่ำนหิน โดยบริษัทฯ ได้มกี ำรประเมิน ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอยู่ในระดับสูง หำกเกิดกำรร้องเรียน ประท้วงจำก
ชุมชนหรือผิดกฏระเบียบรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรให้พนักงำนทุกระดับของบริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ ทัง้
รูป แบบกำรประชุ ม ระดับ ผู้บ ริห ำร กำรประชุ ม ระดับ ฝ่ ำย บอร์ด ประชำสัม พัน ธ์ ระบบ Intranet และวำรสำร
ประชำสัมพันธ์ภำยในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำหนดอยู่ในหัวข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอบรมพนักงำนเพื่อย้ำให้
ตระหนักถึงควำมสำคัญเป็ นระยะ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยดังกล่ำว เช่น
1) เป้ ำหมำยกำรผลิต ประจำปี เ พื่อให้ม นั ่ ใจว่ำ บริษัท สำมำรถส่ง มอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนั ตำมปริมำณและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ที่มตี ่ อกำรทำงำนของบริษัทฯ ตำมสัญญำและกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ เพื่อป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส
3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุในกำรทำงำนทัง้ อุบตั เิ หตุขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิด
กำรบำดเจ็บของพนักงำน ทัง้ นี้ จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ่ง ในการดาเนินโครงการขุด -ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีก่ าหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผูว้ ่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558
บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมประจาปี ภายใต้ช่อื กิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
 วันที่ 23 ส.ค.62 บจม. สหกลอิควิปเมนท์ นาคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ "สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง" ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัด
กิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 กิจกรรม CSR ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก

โดยศูนย์กำรเรียนรูช้ ุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยหก ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย
ได้ตงั ้ ขึ้น โดยมีจุด ประสงค์ เพื่อกำรให้บริกำรด้ำ นกำรศึก ษำสำหรับประชำชนที่อำศัยอยู่ใ นชุม ชนบนพื้น ที่สูง ซึ่ง
ประกอบด้วยประชำกรหลำยเผ่ำพันธุแ์ ละหลำยเชือ้ ชำติ วิธกี ำรศึกษำทัง้ ในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โดยมีครูอำสำ หรือทีช่ ำวบ้ำนเรียกกันว่ำ ครูดอยเพียงแค่ 1-2 คนเข้ำไปอยู่ร่วมกับประชำชนในชุมชนและมีกำรสร้ำง
อำคำรขนำดเล็กเรียกว่ำ ด้วยวัสดุทอ้ งถิน่ เพื่อให้บริกำรกำรศึกษำและพัฒนำชุมชน
บริษัทฯได้จดั กิจกรรม CSR เพื่อมอบสิง่ ของจำเป็ นสำหรับเด็ก ไม่ว่ำจะเป็ น ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์
กีฬำ พร้อ มขนมของว่ำงให้ก ับน้ องๆทุก คน ตลอดช่วงเวลำภำยในงำนทำงคณะกรรมกำรบริษัท พร้อ มด้ว ยคณะ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนได้พดู คุยกับน้องๆ และชมกำรแสดงจำกน้องๆอย่ำงอบอุ่นเพื่อเป็ นกำรขอบคุณ ซึง่ เป็ นกำรสร้ำง
จิตสำนึกและกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนและสังคม รวมทัง้ ยังสร้ำงควำมสุขและรอยยิม้ ให้กบั เด็กๆในศูนย์กำรเรียนรูช้ ุมชน
ชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยหก อีกด้วย
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การดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรดำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีนโยบำย
ป้ อ งกัน ผลกระทบในด้ำ นต่ ำ งๆ กำรวำงแผนและควบคุ ม กำรปฏิบ ัติง ำนให้อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ สอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึงกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยื
่ น โดย
บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ลูกค้ำ ซึง่ มีจำนวนน้อยรำยทำให้ตอ้ งมีควำมรับผิดชอบในกำรส่ง
มอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด พนักงำนปฏิบตั กิ ำรทีท่ ำงำนอยู่กบั เครื่องจักร จำนวนมำกกว่ำ 700 คน ทีต่ ้องคำนึงถึง
กำรรัก ษำควำมปลอดภัย ในกำรปฏิบ ัติง ำน รวมทัง้ กำรปฏิบ ัติต่ อ พนั ก งำนทุ ก คนอย่ ำ งเท่ ำ เทีย มและเป็ น ธรรม
นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมสำคัญ กับกำรดูแลชุม ชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบตั ิง ำนที่มีควำมอ่ อนไหวต่ อกำร
ดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหิน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรควบคุมและประเมินควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำวอยู่ในระดับสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม และเพื่อไม่ให้เกิดกำรร้องเรียน กำรประท้วง
จำกชุมชนหรือผิดต่อกฎระเบียบรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรให้บุคลำกรภำยในองค์กรตัง้ แต่ระดับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนในส่วน
ต่ำงๆของบริษัทให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
นำมำซึง่ ประโยชน์ร่วมกันในกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ ทัง้ รูปแบบกำรประชุมระดับผู้บริหำร กำรประชุม
ระดับฝ่ ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวำรสำรประชำสัมพันธ์ภำยในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำหนดอยู่ในหัวข้อ
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และกำรอบรมพนักงำน เพื่อย้ำให้ตระหนักถึงควำมสำคัญอยู่เสมอ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยดังกล่ำว เช่น
1) เป้ ำหมำยกำรผลิต ประจำปี เ พื่อให้ม นั ่ ใจว่ำ บริษัท สำมำรถส่ง มอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนั ตำมปริมำณและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ที่มตี ่ อกำรทำงำนของบริษัทฯ ตำมสัญญำและกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ เพื่อป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส
3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุในกำรทำงำนทัง้ อุบตั เิ หตุขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิด
กำรบำดเจ็บของพนักงำน ทัง้ นี้ จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ่ง ในการดาเนินโครงการขุด -ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีก่ าหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผูว้ ่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ภำยใต้
กรอบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และสำมำรถตรวจสอบได้ บริษทั ฯ ได้ ปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำย รวมถึงกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ โดยเฉพำะกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อ
กำรทุจริต คอร์รปั ชันภำยในบริ
่
ษทั ฯ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรือทำงอ้อม บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชันไว้
่ ดังนี้

นโยบาย
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯเป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ทิ ย่ี ดึ หลักคุณธรรม จริยธรรม มีควำม
โปร่งใส และยึดมันในกำรก
่
ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยบริษทั ได้ดำเนินกำรส่งเสริมเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรไม่เข้ำไปเกีย่ วข้องกับกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ อำทิ
เช่น กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำทีข่ องภำครัฐหรือภำคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำร
แบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มี
กำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้

แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ดำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ ก
รูปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำเสมอ
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนให้บริษทั ฯ ทรำบถึงกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำย
กำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และให้ควำมร่วมมือใน
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ
3. บริษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรม และคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรือ่ งกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ บุคคลทีใ่ ห้
ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้องปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้ำทีใ่ นกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสือ่ สำรไปยัง
พนักงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
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5. ผูท้ ก่ี ระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่ องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้ และ
อำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
6. บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรูใ้ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ให้
มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมด้ำนคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ควำม
รับผิดชอบ และภำระหน้ำทีข่ องตน
7. บริษทั ฯ สนับสนุนให้ค่สู ญ
ั ญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รำยงำนกำร
ละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
8. บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ อย่ำงเป็ นธรรมและ
เพียงพอ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันภำยในองค์
่
กร และเป็ นกำรสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของ
บริษทั ฯ
9. เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่อง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำยเป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำทีเ่ หมำะสม
9.2. กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยต้องมันใจว่
่ ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนดังกล่ำวไม่ได้เป็ นกำรอำพรำงกำรติดสินบน
9.3. ในกำรดำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนินกำรอื่น ๆ กับหน่วยงำน
ภำครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร
พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินกิจกำร
นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้เปิ ดช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ และกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่
ส่อถึงกำรทุจริต กำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรของ
บริษทั ฯ เพื่อทำงบริษทั ฯ จะทำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อร้องเรียน หรือให้คำเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์เพื่อ
นำไปปรับปรุงและสร้ำงมูลค่ำให้กบั บริษทั ฯได้ ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้
ช่องทางการติ ดต่อ
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• เลขำนุกำรบริษทั

อีเมล์
• sq_audit@sahakol.com
• surapol@sahakol.com

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
• โทรศัพท์ 0 2941 0888
• โทรสำร 0 2941 0881

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่อยู่ทางไปรษณี ย์ ได้แก่
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ติ ดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.sahakol.com ทีห่ วั ข้อ “ติดต่อเรำ” เพื่อเขียน E-mail มำยังบริษทั ฯ

ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรของบริษทั ฯ โดย
แจ้งผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เลขำนุกำรบริษทั หรือผ่ำนช่องทำงอื่นๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและนำข้อร้องเรียนหำรือร่วมกันโดยเรียงลำดับควำมสำคัญของข้อร้องเรียนดังกล่ำว ภำยใน 5 ทำกำร และทำ
กำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขให้ทนั ถ่วงที
รวมถึงจะได้กำหนดวิธกี ำรป้ องกันต่อไป เมื่อสรุปแนวทำงและวิธกี ำรดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งเรื่องให้กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแก้ไขเรื่องดังกล่ำวต่อไป กรรมกำรผูจ้ ดั กำรดำเนินกำรติดตำมผลหลังจำกกำร
แก้ไขปั ญหำ และรำยงำนให้กรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 ทำกำร

บทลงโทษ
บริษทั ฯ ได้กำหนดบทลงโทษกับผูท้ ฝ่ี ่ ำฝืนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยของบริษทั ฯ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงที่
เพิกเชยต่อกำรกระทำควำมผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระทำควำมผิด แต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึง่ บริษทั มี
บทลงโทษตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกำรลงโทษทำงวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน โดยบุคลำกรของบริษทั ฯ ทุก
คน ตัง้ แต่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้ กำรไม่รไู้ ม่ทรำบนโยบำยหรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่สำมำรถนำมำเป็ นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมได้
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การพั ฒ นาองค์ ก รและบุ ค ลากร

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การดาเนิ นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังให้
ความสาคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็ นปั จจัยหลักสาคัญของการก้าวไปสู่ความสาเร็จของบริษทั ฯ
และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าต่อการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็ นตัวขับเคลื่อน
องค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการวางแผนกาลังคนและพัฒนาพนักงานให้มศี กั ยภาพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริม่ ตัง้ แต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละ
สายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผูบ้ ริหารระดับสูงจึงมีสว่ นทีจ่ ะผลักดันให้บุคลากรเกิด
การพัฒนาเรียนรูแ้ ละการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละการทางานเป็ นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ อีกทัง้
ส่งเสริมให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน และในปี 2562 บริษัทได้นาระบบ Performance
Management System (PMs) มาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคคลากรย่างจริงจัง
การสรรหาพนักงาน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้กบั ผู้มีศกั ยภาพเข้ามาเป็ นกาลังสาคัญในการการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมันคง
่
ยังยื
่ น โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ กาหนดในการจ้างพนักงานทีม่ าตรฐานเดียวกันใน
ตาแหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิ ดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา โดย
การประชาสัมพันธ์รบั สมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผสู้ มัครทีห่ ลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ร่วมกับฝ่ ายต่างๆ อาทิ ฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายปฏิบตั ิการเหมือง ฝ่ ายปฏิบตั ิการสายพาน เป็ นต้น ร่วมวิเคราะห์ความ
ต้องการ อัตรากาลัง กาหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทาแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือก
ผูส้ มัครทีม่ ศี กั ยภาพให้ทนั ต่อความต้องการของธุรกิจ
การสรรหาภายในองค์กร
บริษัทใช้การจัดสรรภายในบริษัท โยกย้ายพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากบุคลากรทีม่ คี วามรู้และ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมกับสายงานนัน้ ๆ
การสรรหาภายในองค์กร
บริษัทเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง
เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษทั เว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ออนไลน์ทบ่ี ริษทั มีการลง
ประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยงั สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ทบ่ี ริษทั อีกด้วย
การคัดเลือกผูส้ มัครงาน
บริษทั มีการคัดลือกผูส้ มัครจากผูท้ ส่ี นในเข้าร่วมงานกับทางบริษทั จากทุกช่องทางอย่าเป็ นธรรม โดยจัดให้มี
การสอบสัมภาษณ์ และทาการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในตาแหน่ งงานทีร่ บั ผิดชอบ มี
ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ และมีทศั นคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็ นปั จจัยหลักสาคัญของการก้างไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
ฝ่ ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะทาการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัตแิ ละความสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
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การว่าจ้าง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการ
กาหนดมาตรฐาน ซึง่ จะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตามพื่อใช้
เป็ นแนวทางของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้พนักงานทุกคนจะได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทีพ่ งึ ได้รบั
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน
บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีค วามรู้ความสามารถ เพื่อเป็ น แรงดึงดูดให้พนัก งานที่ดีและมี
ความสามารถให้อ ยู่ก ับ บริษัท มีก ารจัด ท าโครงสร้า งการบริห ารค่ า ตอบแทนและสวัสดิก ารให้ก ับ พนัก งาน โดย
ค่าตอบแทนนัน้ จะประเมินจากผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจาปี รวมถึง
การเลื่อนตาแหน่ งตามความสามารถในการปฏิบตั งิ านในสายงาน ทัง้ นี้บริษทั มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทางาน
ของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้พนักงาน
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน
รายการ
แบ่งตามเพศ
- ชาย
- หญิง
แบ่งตามการจ้างงาน
- พนักงานประจา
- พนักงานรายวัน
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (พนักงานประจา)
- วิศวกร
- ช่างเทคนิค
- พนักงานสนับสนุน
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (รายวัน)
- วิศวกร
- ช่างเทคนิค
- พนักงานสนับสนุน
คิ ดเป็ นร้อยละ
จานวนพนักงาน ณ สิ้ นปี 2562
(รวมผูบ้ ริหาร)

สานักงานใหญ่
จานวน
รวม
(คน)
(คน)

2562
สานักงานแม่เมาะ
จานวน
รวม
(คน)
(คน)

สานักงานหงสา
จานวน
รวม
(คน)
(คน)

7
2

9

148
3

151

11
1

12

9

9

130
21

151

9
3

12

9

5
4
12

21

1
0
2

3

-

45
85

130

0
1
8

9

1
1
7
-

12.15%
1,416 (คน)
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จานวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 1,416 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
สัดส่วนการจ้างงาน

2562
จานวน(คน)
ร้อยละ

รายการ
จาแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง
จาแนกตามการจ้งงาน
- พนักงานประจา
- พนักงานรายวัน
- พนักงานสัญญาจ้าง
จาแนกตามระดับ
- ผูบ้ ริหารระดับสูง
- ผูบ้ ริหารระดับกลาง
- ผูบ้ ริหารระดับต้น
- ระดับปฏิบตั กิ าร
จาแนกตามอายุ
- อายุระหว่าง 20 - 25ปี
- อายุระหว่าง 26 - 30 ปี
- อายุระหว่าง 31 - 35 ปี
- อายุระหว่าง 36 - 40 ปี
- อายุระหว่าง 41 - 45 ปี
- อายุระหว่าง 46 - 50 ปี
- 50 ปี ขน้ึ ไป
การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง*
แม่เมาะ
รายการ
จานวน(คน )
ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- ชาย
231
16.3%
- หญิง
5
0.4%
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
153
10.8%
- อายุ 31-50 ปี
72
5.1%
- อายุมากกว่า 50 ปี
11
0.8%

1,304
112

92%
8%

666
719
31

47%
51%
2%

18
54
159
1,185

1%
4%
11%
84%

189
271
251
176
147
137
245

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

จานวน(คน )

หงสา
2562
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%
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พนักงานพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง / เสียชีวิต จาแนกตามเพศ
- ชาย
48
3.4%
- หญิง
2
0.1%
พ้นสภาพ / เลิ กจ้าง/ เสียชีวิต จาแนกตามช่วงอายุ
- อายุ 30 ปี
13
0.9%
- อายุ 31-50 ปี
17
1.2%
- อายุ 50 ปี
16
1.1%

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%

*พนักงานพ้นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานทีล่ าออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวติ

ลักษณะการจ้างงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ซึง่ ได้มหี ลักเกณฑ์และระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็ น
ธรรม เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทัง้ บริษทั พร้อมทัง้ ยังคานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนของบุคคล ซึง่
จะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน ไม่ว่าจะเป็ นเพศ ศาสนา เชื้ อชาติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยการจ้างงานของบริษัท
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. พนักงานประจา เป็ นพนักงานที่บริษทั ตกลงจ้างงานและได้รบั การบรรจุให้เป็ นพนักงานประจาโดยได้รบั
ค่า จ้างเป็ น รายเดือ น พนักงานจะได้สามารถท านได้จ นครบวาระเกษีย ณอายุ หากพนักงานปฏิบตั ิห น้ า ที่ท่ไ ด้ ร ับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับขอบริษทั หรือมีการกระทาทีส่ ่งผลทา
ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
2. พนักงานรายวัน เป็ นพนักงานทีบ่ ริษัทตกลงว่าจ้างเป็ นพนักงานโดยกาหนดอัตราค่าจ้างเป็ นรายวัน หรือ
รายชัวโมง
่ ทัง้ นี้ในกรณีทส่ี ภาพหน้างานทีต่ อ้ งทามีลกั ษณะต่อเนื่องเป็ นการประจาและจาเป็ นต้องผลัดและสับเปลีย่ นกัน
ทางาน บริษทั อาจว่าจ้างกาหนดให้พนักงานทางานเป็ นกะตามตารางกะทีบ่ ริษทั กาหนดได้
3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็ นพนักงานทีบ่ ริษัทตกลงว่าจ้างให้ทางานกับบริษทั โดยมีสญ
ั ญาจ้างเป็ นหนังสือที่
กาหนดระยะเวลาจ้างเริม่ ต้นและระยะเวลาสิน้ สุดทีแ่ น่นอนและได้รบั ค่าจ้างเป็ นรายเดือน
ค่าตอบแทนการทางาน
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของค่าตอบแทนการทางานว่าเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้พนักงานมีความเป็ นอยู่ท่ี
ดีและมีความมันคงในอาชี
่
พการงาน ซึง่ จะส่งผลให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความภาคภูมใิ จและพร้อมทีจ่ ะสร้างผลงาน
ให้แก่บริษทั โดยบริษทั มีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ มีการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งตาแหน่ งงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึง
สวัสดิการต่างๆ เบือ้ งต้นก่อนวันเริม่ งาน และในแต่ละปี บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการทางานเพื่อปรับค่าตอบแทน
ให้ก ับพนัก งานตามผลงานที่ผ่ า นมา ซึ่ง จะพิจ ารณาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึง ให้สอดคล้อ งกับ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนขออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของพนักงาน
โดยบริษทั ได้วางแผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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การกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษ(โบนัส)
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษทั เป็ นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็ นตัวชีว้ ดั ที่
สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิของความพยายามที
่พนักงานทุ่มเทให้กบั องค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมี
์
ความพยายามมากขึน้ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการทีด่ ี ทัง้ ยังเป็ นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงาน
กับองค์กร
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)
กองทุนสารองเลี้ยงชีพถือเป็ นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งการเป็ นสมาชิก
กองทุน สารองเลี้ยงชีพนอกจากจะให้พนัก งานมีเ งินก้อนไว้สาหรับใช้จ่ ายเมื่อยามเกษียณอายุแล้ว พนักงานยังได้
ประโยชน์ทางภาษีอกี ด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน
บริษัท เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ความสามรถในด้านต่ างๆ โดยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทางานแต่ละลักษณะงาน
เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆสาหรับพนักงานใหม่ และอบรมการเพิม่ ความชานาญในสายงานสาหรับพนักงาน
ทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามรถในการทางานและเพิม่ ทักษะในการสื่อสาร
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร
นอกจากนัน้ บริษทั มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารนอกสถานทีเ่ พื่อเพิม่ ทักษะและความชานาญเชิงวิชาชีพตาม
ตาแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางานทีช่ ดั เจน
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2562
หัวข้อ
ค่าใช้จ่าย(บาท)
การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษทั
537,907

เฉลี่ยต่อคน(บาท)
379.88

ผลการดาเนิ นงานด้านการอบรม
วิ ธีการ
การฝึกอบรมภายในบริษทั

รายละเอียด
หลักสูตรฝึกอบรมทัวไป
่
การจัดอบรมOJT
หลักสูตรเพิม่ ทักษะในการทางาน

จานวน(หลักสูตร) ค่าใช้จ่าย
3
10
51

หมายเหตุ

30,000
0
507,907.25

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารกาหนดสวัดกิ ารส่วนเพิม่ เติม โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานทีม่ า
จากการเลือกตัง้ ซึง่ จัดตัง้ ใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สทิ ธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็ นคณะกรรมการด้านสวัสดิการเพื่อ
เป็ นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกีย่ วกับข้อ ปฏิบตั ิหรือข้อตกลงที่มผี ลกระทบต่อพนักงาน รับฟั งความ
คิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็ นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของ
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พนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการี่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆด้าน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีภายในบริษทั ประจาปี อาทิ งานปี ใหม่ การจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ มาราธอนประจาปี เป็ นต้น
ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
รายละเอียดการดูแลพนักงาน
การตรวจสุขภาพประจาปี
สวัสดิการประกันสุขภาพ
สวัสดิการอื่นๆ
- กระเช้าเยีย่ มไข้
- พวงหรีด
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวติ

ปี 2562 (คน)
1,017
236
18
20
7
21
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ิ หารจัดการความเสี
การควบคุ
มภายในและการบร
การควบคุ
ม ภายในและการบริ
ห ารจั่ยดงการความเสี่ ย ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วย
ตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ ายบริหารในการช่วยลดความเสีย่ งทาง
ธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุ
เป้ าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครัง้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลมิให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั
ฯ ได้จดั ให้มกี ลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ มีความเป็ นอิสระทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง ในการ
ปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานทัง้ ของบริษทั ฯ โดยนากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความ
เสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ น
ประจาทุกปี ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17
หลักการย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
การตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่ อประธานเจ้าหน้ าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่ วยงาน ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในมีหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสีย่ งในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุ นให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็ นที่ปรึกษาเพื่อให้
คาแนะนาแก่บริษทั ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ ตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจาปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ด้ตรวจพบรวมถึ งได้ให้คาแนะนาที่
เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ นาไปปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ อบทาน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 106

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ได้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางทีก่ าหนด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในเป็ นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการ
บริษัท และผู้สอบบัญ ชี (อ้า งอิง ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นสอดคล้อง
กันว่าการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
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รายการระหว่
างกัน า งกั น
รายการระหว่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั
ชื่อย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหำชน) SQ หรือ บริษทั ฯ
ให้บริกำรและดำเนินงำนด้ำนกำรทำเหมืองแร่
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
SP
ถือหุน้ ร้อยละ100 ลงทุน ในบริษัท อื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
โดย บริษทั ฯ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรสหรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม
(ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอำนำจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ฯ ทีม่ กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เอส.วี.พี.เค จำกัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 20.09 ประกอบธุรกิจลงทุนถือ
หุน้ ในบริษทั อื่นของครอบครัวศิรสิ รรพ์
เป็ นบริษทั ทีม่ นี ำยภวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99 ของบริษทั โดยบริษทั ประกอบธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำงและรับเหมำงำนเหมือง
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ
0.15 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.83 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของ
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.36 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ
25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
20.09
เป็ นกรรมกำร/กรรมกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ
0.01 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จำกัดซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20.09
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2. รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 สำมำรถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี้
1) รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
2) รำยกำรซือ้ ขำยทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ ซือ้ อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ ซือ้ เครื่องจักร

 ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงงวด

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

บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

รายการ

รำยกำรบริษทั ฯ กูย้ มื จำกกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้

2.1.1

41.0
0.0
(41.0)
0.0
0.8
18.0
0.0
(18.0)
0.0
0.03

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ยกมำ
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ กู้ย ืมเงิน จำก
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นโดยมีกำรกู้ย ืมเงินจำก คุ ณ
กวิต ม์ ศิร ิส รรพ์ และคุ ณวิทวัส ศิร ิส รรพ์ เพื่อ ใช้ใน
กำรบริห ำรสภำพคล่ อ งของบริษัทฯ โดยมีอ ัต รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 และ 3.8 ตำมลำดับ ซึ่งเป็ น
อัต รำดอกเบี้ย ที่ต่ ำ กว่ ำ อัต รำดอกเบี้ย ที่บ ริษัท ฯ
0.0 ได้รบั จำกกำรกูย้ มื เงินจำกธนำคำรพำณิชย์
20.0
(20.0)
0.0
0.3
0.0
4.0
(4.0)
0.0
0.05

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

รายการที่เกี่ยวกับเงิ นกู้ยมื ของบริษทั ฯ

2.1

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ รำยกำร
กู้ย ืม เงิน ดัง กล่ ำ วเป็ นกำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น ทำง
กำรเงิ น จำกกรรมกำรและผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ร้อ ยละ 4.0 และ 3.8 ตำมลำดับ เป็ น
อัตรำดอกเบีย้ ที่ทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ ซึ่ง
เป็ น อัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำอัตรำที่บริษัทฯ ได้ร บั
จำกกำรกูย้ มื เงินจำกธนำคำรพำณิชย์เล็กน้อย ซึ่ง
หำกจะมีกำรกู้ยมื เกิดขึ้น ในอนำคตจะเป็ น ไปตำม
มำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุ ม ตั ิก ำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันและนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษทั ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำเครือ่ งจักร(รถ)

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ

รำยกำรค่ำซือ้ ทรัพย์สนิ อะไหล่
กับ บริษทั สหกลเอนยิเนียร์
จำกัด

รายการ

รำยกำรซือ้ ทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

2.2.1

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.0
1.07
(1.07)
-

0.0
4.28
(4.28)
-

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมำ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

0.0
0.0
0.0
0.0

รำยกำรนี้เป็ นรำยกำรซื้อเครื่องจักร(รถดันดิน,รถตีนตะขำบ
และรถกระบะเพื่อ ใช้ในโครงกำร 8 จำกบริษัท สหกลเอนยิ
เนียร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำนบำท ในเดือน กรกฎำคม 2561ณ
30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำ
เครือ่ งจักร(รถ)กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

0.0 รำยกำรนี้เป็ น รำยกำรซื้อ สถำนีจ่ำยไฟฟ้ ำแบบเคลื่อ นที่ไ ด้,
0.0 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ ำและหม้อแปลงไฟฟ้ ำจำกบริษัท สหกล
0.0 เอนยิเนียร์ จำกัด รำคำ 4.28 ล้ำนบำท ในเดือน มีนำคม 2561
0.0
ณ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯไม่มรี ำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ – ค่ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำกับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด คงค้ำง

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

รายการซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่

2.2

รำยกำรซื้อ เครื่อ งจัก ร(รถ)ดัง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่
บริษัทฯ ซื้อ มำเพื่อ ใช้ในโครงกำรเหมือ งแม่เ มำะ 8
จำกบริษัท สหกลเอนยิเนีย ร์ จำกัด รำคำ 1.07 ล้ำน
บำท ซึง่ เป็ นรำคำทีเ่ ปรียบเทียบระหว่ำงรำคำประเมิน
จำกวิ ศ วกรของบริ ษั ท ฯและผู้ ป ระเมิน รำคำจำก
ภำยนอกแล้ว ในเดือน มกรำคม 2561 ซึ่งเป็ นไปตำม
มติทป่ี ระชุมกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2561

รำยกำรซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ ำดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีบ่ ริษทั
ฯ ซื้อมำเพื่อใช้ในโครงกำร8 จำก บริษัท สหกลเอนยิ
เนี ย ร์ จ ำกัด รำคำ 4.28 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง เป็ นรำคำที่
เปรีย บเทีย บระหว่ ำ งรำคำประเมิน จำกวิศ วกรของ
บริษทั ฯและผูป้ ระเมินรำคำจำกภำยนอกแล้ว ในเดือน
มกรำคม 2561 ซึ่งเป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ิ เคราะห์
ิ บายของฝ่
การว
และคาอธ
ดการ (MD&A)
การวิ
เ คราะห์
แ ละค�
ำ อธิ บายจั
ายของฝ่
า ยจั ด การ
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะทำงกำรเงินนี้ เป็ นคำอธิบำยกำรเปลีย่ น
แปลงทีส่ ำคัญในงบกำรเงิน ซึง่ จัดทำโดยมีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยจะรวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ บริษั ทย่อยและกิจกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกัน
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญำดังกล่ำว ถือเป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน บริษทั ฯ จึง
จัดทำและนำเสนองบกำรเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2 แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในกำรควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

100

ลงทุนในบริษทั อื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

ด ำเนิ น งำนภำยใต้ส ัญ ญำ กับ กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำน
กำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น
กำรทำเหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึง
ทำกำรขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน
โครงกำรในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
(1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ที่อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลำดำเนินงำนเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดตำม
สัญญำกับ กฟผ. ประมำณ 21,906 ล้ำนบำท ซึง่ กิจกำรร่วมค้ำดำเนินงำนขุดขนและรับรำยได้จำก กฟผ. ภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำว โดยมีอตั รำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้ แล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษัทฯ
ภำยใต้กจิ กำรร่วมค้ำ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับกิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองกิจกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ ่วมค้ำ
และบริษัทฯ รับเหมำช่วงงำนขุด -ขนดังกล่ำวในส่วนของบริษัทฯ และมีกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นอั ตรำค่ำจ้ำงต่ อ
หน่ วยปริมำณขุดขน โดยจำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจักรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือควำมยำกง่ำยในกำร
ทำงำน ซึ่งสำหรับกำรรับเหมำช่วง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนขุดขน รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยกำร
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บำรุงรักษำเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น ค่ำน้ ำมัน ค่ำวัตถุระเบิด ค่ำแรง
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตรำค่ำจ้ำงของกำรรับเหมำช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงจำกสัญญำ
จ้ำงเหมำหลักทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้รบั จำก กฟผ. เนื่องจำกจะมีกำรกันเอำส่วนต่ำงไปใช้เป็ นค่ำดำเนินงำนของกิจกำรร่วม
ค้ำ เอง โดยเป็ น ค่ ำ ใช้จ่ำ ยส่ว นกลำงซึ่ง รวมถึง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดอกเบี้ย ภำระกำรช ำระคืน เงิน ต้น เงิน กู้ยืม ธนำคำร ค่ ำ
บริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเ่ หลือในโครงกำร
7 ระหว่ำงบริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้ำในมูลค่ำใกล้เคียงกัน โดยสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงบริษทั ฯ และกิจกำรร่วมค้ำ ITDSQ สำหรับโครงกำร 7 มีมลู ค่ำ 4,221 ล้ำนบำท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุดโครงกำร
ดังนัน้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในหัวข้อนี้
บริษทั ฯ จัดทำงบกำรเงินและรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนของสองโครงกำรนี้ จำก 2 ส่วนคือ (1) รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำและ (2) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำช่วง
กระบวนกำรสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริ ษทั ฯ จากการดาเนิ นงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มา
จาก 2 ส่วนคือ

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รำยได้จำกกำรรับรูส้ ่วนของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำ

สัญญำจ้ำงเหมำช่วง
บริ ษทั ฯ

(2) รำยได้จำกกำรรับเหมำช่วง

(2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง ได้แก่
 โครงกำรขุดขนดิน เหมืองหงสำ ซึง่ บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมือง
หงสำ สปป.ลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญ ญำเริ่ม ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มิถุนำยน 2558 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 12,779 ล้ำน
บำท เริม่ ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558
 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 บริษัทฯ เข้ำท ำสัญ ญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนที่เ หมือ งแม่ เมำะ
สัญญำที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยเป็ นกำรบริกำรรับจ้ำงในกำรขุดขนดินและ
ถ่ำนหิน ในโครงกำร 8 ของเหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระยะเวลำตำม
สัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2568 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมด
ประมำณ 22,871 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ เริม่ ดำเนินงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ล่วงหน้ำ ตัง้ แต่
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดำเนินงำนในสัญญำ) จึงทำให้มรี ำยได้จำกโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8 ตัง้ แต่ไตรมำส 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) บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขน
ดิน-ขีเ้ ถ้ำ ด้วยระบบสำยพำน ณ เหมืองหงสำ สปป.ลำว กับบริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด ระยะเวลำตำมสัญญำทัง้ สิน้ 7
ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 2,265 ล้ำน
บำท
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

บริษัท ดำเนิน โครงกำรขุด ขนดิน และถ่ ำ นหิน ภำยใต้ 3 โครงกำรหลัก คือ โครงกำรเหมือ งแม่เ มำะ 7
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ โดยโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ได้เข้ำสูช่ ่วงท้ำยของโครงกำรซึง่ จะ
สิน้ สุดลงในไตรมำส 1/2563 และตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2563 จะมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองหงสำ O&M ระบบสำยพำน
เพิม่ เข้ำมำซึง่ มีมลู ค่ำงำนรวม 2,265 ล้ำนบำท ระยะเวลำดำเนินงำน 7 ปี
สำหรับผลกำรดำเนินงำน ปี 2562 บริษทั มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2561 ทีม่ ผี ล
ขำดทุนสุทธิท่ี 285 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั มีรำยได้รวม 4,773 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,149 ล้ำนบำท โดยเฉพำะรำยได้
จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ประกอบกับต้นทุนกำรให้บริกำรทีส่ ำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้มสี ดั ส่วนลดลง แต่เนื่องจำก
ในไตรมำส 3 กำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรทำงำนช่วงฤดูฝนทีไ่ ม่เป็ นไปตำมแผนงำน ทำให้เกิดผลขำดทุนค่อนข้ำงมำก
แม้ว่ำในไตรมำส 4 จะพลิกกลับมำมีกำไรสุทธิจำนวน 124 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้ทงั ้ ปี มกี ำไรเพียง 1 ล้ำนบำท
สำหรับควำมคืบหน้ำของโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก ขณะนี้บริษทั ร่วมทุนอยู่ในช่วงกำรดำเนินกำร
ขอใบอนุ ญำตกำรส่งออกถ่ำน (Export license) โดยคำดกำรณ์ว่ำจะได้รบั ใบอนุ ญำตในช่วงไตรมำสที่ 2/2563 นี้ ซึง่
บริษทั ร่วมทุนจะสำมำรถดำเนินกำรส่งออกถ่ำนเพื่อขำยไปยังนอกประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ได้ โดย
ตัง้ เป้ ำหมำยในเบือ้ งต้น จำนวน 60,000 ตัน ในปี 2563 และเพิม่ ปริมำณเป็ น 300,000 ตันในปี 2564
สรุปภาพรวมผลการดาเนิ นงานงบการเงิ นรวม

หน่ วย : ล้านบาท
รำยได้รวม
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1
ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น (หลังหักค่ำเสือ่ มรำคำ)
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำร
EBITDA
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA margin (%)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)

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%

% เพิ่ ม
(ลด) ปี
2562 - ปี
2561
32%
17%
14%
310%
12%
72%
36%
100%
8%
10%
8%
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ผลการดาเนิ นงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 บริษทั มีรำยได้รวม 4,773 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,149 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32 จำกปี 2561 ซึง่ เกิดจำก
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีท่ ำได้ตำมแผนงำนโดยทำงำนได้เต็มกำลังกำร
ผลิตเมื่อเทียบจำกปี 2561 ซึง่ มีผลผลิตต่ำกว่ำจำกเหตุกำรณ์ดนิ สไลด์
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีท่ ำได้มำกกว่ำแผนงำนโดยเป็ นกำรเร่งกำลังกำร
ผลิตเพื่อให้งำนแล้วเสร็จก่อนสัญญำ เมื่อเทียบจำกปี 2561
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกกำรเหมืองหงสำ ทีไ่ ด้จำกงำนวิง่ พิเศษระยะทำงทีเ่ พิม่ ขึ้นทำให้รบั รู้
รำยได้เพิม่ ขึน้ จำกแผนงำน
หำกพิจำรณำถึงต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ) นัน้ เพิม่ ขึน้ 594 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17
จำกปี 2561 ซึง่ ต้นทุนกำรให้บริกำรทีส่ ำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้มสี ดั ส่วนลดลง ได้แก่
 ต้นทุนค่ำน้ำมัน เพิม่ ขึน้ จำนวน 36 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมำณ
ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรำยได้รอ้ ยละ 21 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 17
ในปี 2562
 ต้นทุนผูร้ บั เหมำเพิม่ ขึน้ จำนวน 74 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมำณ
ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรำยได้รอ้ ยละ 19 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 16
ในปี 2562
 ต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำเพิม่ ขึน้ จำนวน 139 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 สอดคล้องกับกำรนำ
เครื่องจักรมำใช้งำนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่เป็ นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรำยได้รอ้ ยละ 29 ในปี 2561
เป็ นร้อยละ 25 ในปี 2562
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิม่ ขึน้ 38 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จำกรำยกำร ค่ำสำรวจ
ประมูลงำน เพิม่ ขึน้ 14 ล้ำนบำท (จำกกำรศึกษำและสำรวจโครงกำรใหม่ๆ) และค่ำเบีย้
ประกันภัยเพิม่ ขึน้ 13 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2562 รับรูค้ ่ำเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
 ต้นทุนทำงกำรเงิน เพิม่ ขึน้ 102 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36 จำกกำรเบิกเงินกูร้ ะยะยำวจน
ครบจำนวน ในปี 2561 เพื่อใช้ชำระค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และ
ดอกเบีย้ จำกกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 700 ล้ำนบำท ในปี 2562
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 นัน้ มีกำไรสุทธิ 1 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 ที่
มีผลขำดทุนสุทธิ 285 ล้ำนบำท
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ผลการดาเนิ นงานรายโครงการ
หน่ วย : ล้านบาท

2560

2561

2562

% เพิ่ ม(ลด) ปี
2562 - ปี 2561

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รำยได้

905

848

1,090

29%

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)

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

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

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

ค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

สำหรับปี 2562 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 มีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,090 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของ
รำยได้รวมในปี 2562 ซึง่ เพิม่ ขึน้ 242 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 จำกปี 2561 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขน 848
ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 23 ของรำยได้รวมในปี 2561 ส่วนกำไรขัน้ ต้นมีผลขำดทุน 56 ล้ำนบำท ขำดทุนลดลง
จำกปี 2561 เนื่องจำกตลอดทัง้ ปี ทำผลผลิตได้ตำมแผนงำนแต่ยงั พบปั ญหำจำกช่วงไตรมำส 3/2562 ทีเ่ ข้ำสู่ช่วงฤดูฝน
และปั จจัยอื่น ๆ จึงทำให้ผลกำรดำเนินงำนปี 2562 ยังประสบภำวะขำดทุน สำหรับปั จจัยอื่นๆ อำทิ
 ระบบสำยพำนเสือ่ มสภำพมำกกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ทำให้ตอ้ งหยุดระบบสำยพำนเพื่อทำกำร
ซ่อมแซมนอกแผน (แต่ได้มกี ำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์แล้วเสร็จเมือ่ ปลำยไตรมำสที่ 3/2562)
ชัวโมงกำรท
่
ำงำนต่ำกว่ำแผนงำน
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 ต้นทุนค่ำเช่ำเครื่องจักรช่วยเพิม่ ขึน้ สำเหตุจำกต้องเร่งปรับสภำพพืน้ ที่หน้ำงำนในช่วงฤดูฝน ให้
รถบรรทุกทำงำนในพืน้ ทีไ่ ด้เพื่อชดเชยชัวโมงกำรหยุ
่
ดของระบบสำยพำน
ทัง้ นี้เมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2561 นัน้ โครงกำรมีผลกำไร
เพิ่ม ขึ้น 163 ล้ำ นบำท โดยสำเหตุ ห ลัก มำจำกผลผลิตท ำได้ต ำมเป้ ำ หมำย ต้น ทุ นค่ ำ ซ่ อ มบ ำรุ ง ลดลง รวมถึง
ประสิทธิภำพกำรผลิตปรับตัวดีขน้ึ
โครงการเหมืองหงสา
โครงกำรหงสำมีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,107 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของรำยได้รวมในปี 2562 ซึง่
เพิม่ ขึน้ 80 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 จำกปี 2561 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขน 1,027 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ
28 ของรำยได้รวมในปี 2561 เนื่องจำกมีรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกผลผลิตเพิม่ สูงขึน้ จำกกำรบริหำรเครื่องจักรเข้ำทำงำนใน
พืน้ ทีข่ ดุ
โครงกำรเหมืองหงสำมีกำไรขัน้ ต้นในปี 2562 จำนวน 241 ล้ำนบำท ลดลง 11 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5
จำกปี 2561 โดยมีอตั รำกำรทำกำไรเฉลีย่ ทัง้ ปี ลดลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 22 เนื่องจำกสภำพหน้ำงำนทีม่ ชี นั ้ ถ่ำนแทรกจำนวน
มำกจึงทำให้ตอ้ งใช้เครื่องจักรเล็กมำกขึน้ ซึง่ มีตน้ ทุนต่อหน่วยทีส่ งู กว่ำกำรทำงำนด้วยเครื่องจักรใหญ่
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ8 มีรำยได้จำกกำรขุดขนดินทัง้ หมด 2,461 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 52 ของ
รำยได้รวมปี 2562 ซึง่ เพิม่ ขึน้ 788 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47 จำกปี 2561 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขนดิน 1,673
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 46 ของรำยได้รวมปี 2561 เนื่องจำกในปี 2561 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีเหตุ
หยุดชะงักจำกเหตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรยุบตัวลงมำทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 ในช่วงเดือนมีนำคม และหลังจำกนัน้ เมื่อติดตัง้ เครื่องจักรแล้วเสร็จ อัตรำกำรทำงำน(Utilization rate)
ของระบบสำยพำนค่อยๆปรับตัวเพิม่ ขึน้ จนในปี 2562 อัตรำกำรทำงำน(Utilization rate) ของระบบสำยพำนทำได้
เพิม่ ขึน้ เต็มกำลังกำรผลิต (เฉลี่ยทัง้ ปี ประมำณร้อยละ 90 ของกำลังกำรผลิตสูงสุด ) ทำให้รำยได้เพิ่มขึน้ อย่ำงก้ำว
กระโดด
โดยทัง้ ปี 2562 มีกำไรขัน้ ต้น 444 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 393 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 770 จำกปี 2561 ทีม่ ี
กำไรขัน้ ต้นจำนวน 51 ล้ำนบำท เนื่องจำกผลผลิตเป็ นไปตำมแผนงำน รวมถึงระบบสำยพำนทำงำนได้เต็มกำลังกำร
ผลิต (ในปี 2561 เกิดเหตุกำรณ์ดนิ สไลด์ทำให้ผลผลิตต่ำลงกว่ำแผนงำน) แต่เนื่องจำกช่วงไตรมำส 3/2562 ชัวโมง
่
ระบบสำยพำนถูกผลกระทบจำกฝนมำกกว่ำ 200 ชัวโมง
่ และกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรในช่วงฤดูฝนไม่เป็ นไปตำม
แผนงำนทีว่ ำงไว้จงึ ทำให้ในปี 2562 มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทำได้เพียงร้อยละ 18 เท่ำนัน้
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ต้นทุนการให้บริการของบริษทั
จานวน
(ล้านบาท)

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

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)

การเปลี่ยนแปลง (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%

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่เป็ นค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ ำย โดยต้นทุนที่เพิ่มขึน้ หลักมำจำกต้นทุนค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ ำย ซึ่ง
เป็ นไปตำมรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ค่ำซ่อมแซมเพิม่ ขึน้ ตำมกำรใช้เครื่องจักรในกำรขุดขนซึง่ ต้องมีรอบกำรซ่อมแซมตำมกำหนดกำร Maintenance
Schedule เพื่อให้กำรใช้งำนเป็ นไปตำมแผนงำน ทัง้ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ
ค่ำน้ ำ มันเชื้อเพลิง ในปี 2562 เพิ่ม ขึ้นเล็กน้ อ ยตำมผลผลิตที่เ พิ่มขึ้น แต่ เป็ นสัดส่ว นที่ลดลงเนื่องจำกใช้
เครื่องจักรใหญ่เข้ำทำงำนมำกขึน้ ลดสัดส่วนรถบรรทุกลงตำมแผนงำนระยะยำว ส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8
ค่ำเสื่อมรำคำส่วนใหญ่เกิดจำกจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ที่รบั รูเ้ ต็มจำนวนในปี 2562 ซึ่งเพิม่ ขึน้ จำกปี
2561 จำนวน 139.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.7 ในขณะทีโ่ ครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีอ่ ตั รำกำรทำงำน (Utilization
rate) ของระบบสำยพำนได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ทัง้ ปี ทร่ี อ้ ยละ 90 เพิม่ ขึน้ จำกช่วงไตรมำส 4/2561 ทีอ่ ยู่รอ้ ยละ 70-75
ค่ำใช้จ่ำยค่ำสำรองค่ำไฟฟ้ ำส่วนเกินนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2557 เนื่องจำกตำมสัญญำกับ กฟผ. ตัง้ แต่เริม่ แรก ได้มี
กำรกำหนดจำนวนหน่ วยไฟฟ้ ำส่วนหนึ่งทีต่ ้องใช้สำหรับดำเนินกำรทัง้ โครงกำรโดยได้รบั กำรสนับสนุ นจำก กฟผ. ซึ่ง
บริษทั ฯ คำดกำรณ์ว่ำอำจมีค่ำไฟฟ้ ำส่วนทีจ่ ะใช้เกินจำกกำรสนับสนุนของ กฟผ. บริษทั ฯ จึงจะมีกำรตัง้ สำรองค่ำไฟฟ้ ำ
ส่วนเกินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับแต่ละงวดทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมปริมำณกำรขุดขนตำมแผนงำน โดยในงวดปี 2560 2561 และ
2562 มีกำรสำรองค่ำไฟฟ้ ำจำนวน 31.1 ล้ำนบำท 102.8 ล้ำนบำท และ 137 ล้ำนบำทตำมลำดับ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 118

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ สำหรับปี 2562 มีจำนวนรวม 349.4 ล้ำนบำท และปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรเท่ำกับ 311.2 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 38 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จำกค่ำสำรวจและ
ประมูลงำน เนื่องจำกบริษทั อยู่ในช่วงหำโครงกำรใหม่ๆ รวมถึงโครงกำรเมืองก๊ก ประเทศเมียนมำร์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี 2562 และปี 2561เท่ำกับ 389.3 ล้ำนบำท และ 286.9 ล้ำนบำทตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.7 จำกสำเหตุหลักคือ ในช่วงปี 2561 มีกำรทยอยเบิกวงเงินกูร้ ะยะยำวเพือ่ ใช้ในโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 เพิม่ ขึน้ ตำมแผนกำรลงทุนในเครื่องจักรหลักของโครงกำร ทำให้ในปี 2562 รับรูภ้ ำระหนี้เต้มจำนวน รวมทัง้ มี
ภำระหนี้จำกกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 700 ล้ำนบำทเมื่อกลำงปี 2562
ภำษีเงินได้
บริษทั ฯ บันทึกผลประโยชน์ทำงภำษีเงินได้จำนวน 5.8 ล้ำนบำท
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ สำหรับปี 2562 มีผลกำไรสุทธิเท่ำกับ 1.1 ล้ำนบำท และสำหรับปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิ
เท่ำกับ 284.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิ น
รายการ

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

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม เท่ำกับ 11,106.2 ล้ำนบำท ลดลง 880.6 ล้ำนบำท จำก
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวำคม 2561จำนวน 11,986.8 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.4 จำกค่ำเสือ่ มรำคำเครื่องจักรและ
มีกำรซือ้ สินทรัพย์เครื่องจักรเข้ำมำเพิม่ เติมเล็กน้อยโดยมีรำยละเอียดดังนี้

119

รายงานประจำ�ปี 2562

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

เพิม่ (ลด)
(238.5)
(642.1)
(880.6)

(ล้ำนบำท)
%
(10.4)
(6.6)
(7.4)

แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อยู่ท่ี
4.13 เท่ำ และ 4.53 เท่ำ โดยสำเหตุหลักเพิม่ มำจำกเงินกูร้ ะยะยำวของโครงกำรแม่เมำะ 8 ซึง่ เป็ นกำรกูเ้ พื่อนำมำชำระ
ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำรเป็ นหลัก
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีหนี้สนิ รวม เท่ำกับ 8,941.3 ล้ำนบำทลดลง 879.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 9 จำกหนี้สนิ รวม ณ 31 ธันวำคม 2561จำนวน 9,820.7 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 700 ล้ำนบำท
แต่เจ้ำหนี้ค่ำซือ้ สินทรัพย์ลดลงจำนวนมำกและกำรทยอยจ่ำยคืนเงินกู้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
3,555.2
4,214.5
5,386.1
5,606.2
8,941.3
9,820.7

เพิม่ (ลด)
(659.4)
(220.1)
(879.4)

(ล้ำนบำท)
%
(15.7)
(3.9)
(9)

เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562 เท่ำกับ 4,522.9 ล้ำนบำท 7,257.8 ล้ำนบำท และ 7,068 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และ
ระยะยำวของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 มีนาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
14.6
340.0
7.5
826.2
11.4
905.1
982.2
3,200.7
4,182.9
4,522.9

21.7
70.8
92.5
100.0

1,409.7
5,012.8
6,422.5
7,248.7

19.4
69.2
88.6
100.0

1,193.6
4,115.8
6,127.0
7,068.0

19.2
66.2
85.4
100.0
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ มื ระยะยำวเพิม่ ขึน้ จำกกำรกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้สำหรับ
โครงกำร 8 และกำรออกหุน้ กูเ้ พื่อบริหำรสภำพคล่องของบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 บริษทั ฯ มีวงเงินตำมสัญญำเงินกู้ ดังนี้
วงเงิน
(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

เงือ่ นไขกำรจ่ำยชำระ

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

4,882
2,942

0.25-0.75
MOR, MLR
MOR – 1.25
MLR - 1

1,536
2,177

-

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองหงสำ

1,650

24

– โครงกำรเหมืองหงสำ
O&M ระบบสำยพำน

155

ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็ นรำย
เดือ น เริ่มช ำระคืน เงิน ต้น เดือ น
มกรำคม 2560 ตำมอัตรำของกำร
รับเงินค่ำงำน
เริม่ ชำระคืนเงินต้นเดือนมีนำคม
2563 ตำมอัตรำของกำรรับเงินค่ำ
งำน

สินเชือ่

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรเหมืองแม่เมำะ
สัญญำที่ 8

เงินกูย้ มื ระยะยำว – ทัวไป
่

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

MLR – 1.5

139

5,220

MLR – 1.5

-

845

MLR – 1,
MLR – 1.5,
MLR – 2.75

-

ช ำระดอกเบี้ ย และเงิน ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริ่ม ช ำระคืน เงิน ต้ น
เดือ นมกรำคม 2561 ตำมอัต รำ
ของกำรรับเงินค่ำงำน
ช ำระดอกเบี้ ย และเงิน ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริ่ม ช ำระคืน เงิน ต้ น
เดือนถัดจำกวันที่เบิกใช้ครัง้ แรก
(วงเงิน 200 ล้ำนบำท วงเงิน 300
ล้ ำ นบำท วงเงิน 65 ล้ ำ นบำท
และวงเงิน 30 ล้ำนบำท) และ เริม่
ช ำระคืน เงิน ต้ น เดือ นเมษำยน
2561 (วงเงิน 250 ล้ำนบำท)

เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดต่ำงๆ เป็ นกำรทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงข้อจำกัดในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำร
ก่อภำระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื ค้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนำคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของ
โครงกำรในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ รวมถึงกำรโอนสิทธิในกำรรับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย และค้ำ
์
ประกันโดยกรรมกำรบริษทั ซึง่ หลังจำกบริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถำบันกำรเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลค้ำประกัน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
-ไม่มี -
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 2,164.9 ล้ำนบำท ลดลง 1.16 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.05
จานวน (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2560
2561
2562
2,578.2 2,166.1 2,164.9

การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2560
2561
327.6 (412.1)

2560
14.6

2562
(1.16)

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 นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (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
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ ปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ำกับ 1,939.5 ล้ำน
บำท (501.4) ล้ำนบำทและ 196.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรบวกกลับของค่ำเสื่อมรำคำ รวมถึงเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงิน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ำกับ (4,972.9)
ล้ำนบำท (2,186.4) ล้ำนบำท และ (424.0) ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยในปี 2562 เงินสดจ่ำยเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซื้อ
สินทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปตำมแผนกำรลงทุนโครงกำรและจ่ำยค่ำสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มำใน กิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั ฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ำกับ 2,457.3
ล้ำนบำท 2,666.4 ล้ำนบำท และ (794.8) ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยในปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจำกจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินและจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน รวมถึงมีกำรรับเงินสดจำกกำรออกหุ้นกูจ้ ำนวน
694.7ล้ำนบำท
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การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

หน่ วย
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

งบการเงิ นรวม
2560
2561

2562

0.52
0.31
0.67

0.58
0.35
(0.02)

0.55
0.32
(0.01)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 0.52 เท่ำ 0.55 เท่ำ และ 0.58 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่
31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมลำดับ
ในปี 2562 มีควำมต้องกำรใช้เงินลงทุนลดลงแต่เงินสดจำกกำรจัดหำเงินลดลงมำกเนื่องจำกมีกำรทยอยจ่ำย
คืนเงินต้นตำมสัญญำในปี 2562 มีสภำพคล่องทีต่ ่ ำ ซึง่ คำดว่ำเมื่อบริษทั ฯ สำมำรถทำกำไรได้มำกขึน้ จำกโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 ทีใ่ นปี น้มี อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีมมี ำตรกำรอื่นๆ เพื่อรองรับหำกบริษทั ฯ ขำดสภำพคล่อง อำทิ (1) กำรเจรจำกับ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้ำหรือจัดจ้ำงทำงำนใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขกำรชำระเงินทีเ่ หมำะสม และ
(2) กำรบริหำรและเจรจำระยะเวลำกำรชำระเงินสำหรับกำรจัดหำเครื่องจักรทีม่ มี ลู ค่ำเงินลงทุนสูง (3) กำรติดตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงินอย่ำงใกล้ชดิ (4) กำรระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ำง ๆ เพิม่ เติม เช่น หุน้ กู้ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี ำตรกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและวำงแผนค่ำใช้จ่ำยและกำรดำเนินงำนดังทีก่ ล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

งบการเงิ นรวม
2560
2561

2562

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.38
17.12
11.30
14.91

13.86
6.41
0.02
(0.05)

3.41
(5.31)
(7.85)
(12.00)

บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 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 (พิจารณาเหตุผลเพิม่ เติมในหัวข้อ ผลการดาเนินงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 14.91 ร้อยละ (12.00) และร้อยละ (0.05) สำหรับงวดปี
2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ
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อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

หน่ วย

งบการเงิ นรวม
2560
2561

2562

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

4.43
16.59
0.39

(0.01)
8.46
0.34

(2.56)
5.86
0.33

บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 4.43 ร้อยละ (2.56) และร้อยละ (0.01) สำหรับงวดปี
2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นอัตรำทีค่ ่อนข้ำงต่ำเนื่องจำกบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงสูงตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจที่มกี ำรลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อกำรดำเนินงำนขุดขนและทำให้มคี ่ำเสื่อมรำคำซึง่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่
ไม่ใช่เงินสดสูง อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ซึง่ เป็ นอัตรำที่ คำนวณมำจำกกำไร
สุทธิและบวกกลับด้วยค่ำเสือ่ มรำคำต่อสินทรัพย์ถำวร จะเท่ำกับร้อยละ 16.59 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 8.46 สำหรับ
งวดปี 2560 2561 และ 2562 ตำมลำดับ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)

งบการเงิ นรวม
หน่ วย

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 อัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ยังคงสูงอยู่ แต่มอี ตั รำทีล่ ดลง เนื่องจำกได้ทยอยคืนเงินกูย้ มื
ระยะยำวในทุกโครงกำรตำมสัญญำเงินกูเ้ ป็ นจำนวน 1,295 ล้ำนบำท และจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ทำงกำรเงิน 451 ล้ำนบำท
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ในการจั ด ท� ำ รายงานทางการเงิ น
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทา การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การนาเสนองบการเงินของบริษทั รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ งบการเงิน
ดัง กล่ า วได้จ ัด ท าขึ้น โดยถู ก ต้อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึง การใช้ดุ ลยพินิ จ อย่ า ง
ระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และ
การถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินทีบ่ ริษทั จัดทาขึน้ นัน้ ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั กับ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสีย่ งรวมถึงระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมี
สาระสาคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมันได้
่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล)
ประธานกรรมการบริษทั
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึง่ มีประสบการณ์ในด้านการบริการจัดการบัญชี การเงิน การกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ นายศิรชิ ยั
โตวิริยะเวช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร
ผูต้ รวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง
รายชื่อ

ปี 2561 (1)

ตาแหน่ ง

กรรมการ
1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ
7/7
2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
7/7
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
7/7
(1)
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

ปี 2562 (1)
กรรมการ
7/9
8/9
8/9

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกากับดูแลกิจการการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสาคัญ สรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี ร่วมกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้จดั ประชุมเป็ นการ
เฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายบริหารร่ว มประชุมด้วย สาหรับรายงานทางการเงินของบริษทั สาหรับรอบบัญชี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รอง
โดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีขอ้ มูลซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หุน้ และนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาววิกาวี กลิน่ แก้ว เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษทั
(อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี รายงานตรวจสอบภายในกับ
ฝ่ ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาและแนวทางการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
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3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สงั เกตการปฎิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัดโดยนายสมคิด
เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2785 ซึง่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ในครัง้ ทีผ่ ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผู้สอบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์
เหมาะสม ปฎิบตั ิงานได้ผลเป็ นอย่างดี และเป็ นผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยง หรือ รายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าการเปิ ด เผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็ นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทาการตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี และปฎิบตั ติ าม
กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั อย่างใกล้ชดิ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริหารได้พจิ ารณาและดูแล
แนวทางการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และมีการริเริม่ วางแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มคี วามทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริ
รายงานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทา
หน้าทีก่ ลันกรองนโยบายการบริ
่
หารความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของความเสีย่ งด้านการเงิน
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และความเสีย่ งด้านกฎหมาย รวมถึงการจัดหา
เครื่องมือหรือมาตรการอื่น ๆ ทีใ่ ช้สาหรับวัดและประเมินความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเหมาะสม เพื่อให้ความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ การประเมินปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญและการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2562
มีการประชุมการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาเรื่องทีส่ าคัญสรุปได้ดงั นี้

1. ติดตามและทบทวนการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ นโยบายและกรอบการ

บริหารความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่ างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาการติดตามและสอบทานการจัดการความ
เสีย่ งเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้

2. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจาปี 2562 โดยกาหนดให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทาการประเมินความ

เสีย่ ง และจัดระดับความสาคัญของความเสีย่ งพร้ อมทัง้ กาหนดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และกาหนดวิธีการจัดการความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้หรือลดโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้

จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความมันใจว่
่ าการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัทฯ มีความต่ อเนื่องและดาเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งยังเชื่อมัน่
ว่าบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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