หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

เปิ ดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิ มพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม
หมายเหตุ:
ไม่มกี ารแจกของชําร่วยและอาหารว่าง ในงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพือ่ หลีกเลีย่ งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และ 4
รายงานประจาปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทาในรูปแบบ QR code
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติยอ่ ของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อเพื่อได้รบั เลือกตัง้
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและการกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2564
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คาชี แ้ จงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง
6. มาตรการและแนวปฏิบตั ิการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
7. แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com/th/shareholderinfo/)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉันทะ และคานิยามของกรรมการอิสระ
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. รายละเอียดขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
12. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสังเขป
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
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หมายเหตุ: หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจาปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้ง
ความประสงค์มายัง ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00
น. ณ ห้อ งประชุ ม ใหญ่ ชั้น 1 อาคารส านัก งานใหญ่ บ ริ ษั ท สหกลอิ ค วิ ป เมนท์ จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 47/10
ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริ ษั ท ได้จั ด ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2563 ซึ่ ง
บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงาน
ประชุม ดัง กล่าวในเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท (https://www.sahakol.com) โดยได้แ นบสาเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จดั ทารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
บัญชี ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทที่
เกิ ดขึน้ ในรอบปี 2563 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทาง
การเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
การลงมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็จ ณ วัน สิ ้น สุด ของรอบปี บัญ ชี เพื่ อ เสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของทุกปี
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้จดั ทางบการเงินรวมของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 พร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษั ท คือ บริษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด และได้ผ่า นการสอบทานพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วดัง ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน
QR code ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
โดยมีสรุปสาระสาคัญเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาดังนี ้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
11,986.8
11,106.2
10,016.7
9,820.7
8,941.3
7,604.4
2,166.1
2,164.9
2,412.3
3,624.1
4,772.9
4,775.5
(3,445.2)
(4,039.6)
(3,740.3)
178.9
650.0
985.8
(284.6)
1.1
240.9
(0.25)
0.001
0.211

รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ นิ รวม(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้รวม(ล้านบาท)
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
*กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
*กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

การลงมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษั ท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งผ่ าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของบริษัทแล้ว

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 เป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทนุ สารองตาม
กฎหมายเป็ นจานวน 76,363,035 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.64 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ดว้ ยผลประกอบการของบริษั ทมี
ผลกาไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการจัดสรรเงิน
กาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนทัง้ สิน้ 18,287,242 บาทคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากการ
จัดสรรเงิ นกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวนทัง้ สิน้ 94,650,277 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี ป้ ระธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิ น ชี แ้ จงต่อที่ประชุมเพิ่ม เติมว่า ตามที่ บริษัท มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
ก าหนดไว้ใ นกฎหมายและข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท นั้น อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั กระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความ
เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี
จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่า งกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่า ว
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในคราวถัดไป
อย่างไรก็ดี เมื่อคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ อันได้แก่ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท
มีแผนการดาเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปั จจัยอื่น ๆ จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบั ญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 91,715,988
บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.6 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี เงิน
ได้นิติบคุ คล และเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
หน้า4ของ15

ทัง้ นี ้ บริษัทจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิ ทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7
เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
ทั้ง สิ น้ 18,287,242 บาทคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 5 ของก าไรสุท ธิ ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติ ก ารการจ่า ยเงิ นปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 91,715,988 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.06 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบคุ คลและเงินทุน
สารองตามกฎหมายแล้ว
 วันขึน้ เครือ่ งหมาย XD (วันที่ไม่ได้รบั สิทธิเงินปั นผล) วันแรกคือ 5 เมษายน
2564
 วันกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (โดยจะจ่ายเมื่อ
ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แล้ว)

ทัง้ นี ้ ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี ้ (ไม่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของปี 2563 เนื่องจากไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล)
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ว (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
4. อัตราเงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ
5. รวมเป็ นเงินปั นผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุน้ )
6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2564(ปี ทีเ่ สนอ)
226.0
1146.4
1.00
0.00
0.08
0.08
91.7
40.6%
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การลงมติ

วาระที่ 6

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งได้อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองหลังจาก
การจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
2) นายศาศวัต
3) นางกิ่งเทียน
4) ดร.มงคล

เทวกุล
ศิรสิ รรพ์
บางอ้อ
เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ทฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผถู้ ื อหุน้ รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่เปิ ด
โอกาสปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณากลั่นกรอง
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของ
กรรมการจากความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
อย่างสูงต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท มีความเห็นสมควรว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ
ที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
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และได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเลื อ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต ้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ดังนี ้
1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล
2) นายศาศวัต
ศิรสิ รรพ์
3) นางกิ่งเทียน
บางอ้อ
4) ดร.มงคล
เหล่าวรพงศ์

การลงมติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ป
ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
ก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มี ผลตลอดไปจนกว่ าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และ
นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และผลปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึง
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับปี 2564 รวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเดียวกันกับที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ขออนุมัตคิ ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

ปี 2563
40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงจานวน
2,460,000บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็ น ชอบเสนอเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผูส้ อบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
สาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับปี 2564 ดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กลุ
นางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ

หรือ
หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จานวนปี ทีส่ อบบัญชี
ให้บริษัท

6660
4579
7480

-

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่าน แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงิ นของบริษัท รวมถึงผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี
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ผูส้ อบบัญชี ท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเกิ น 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้วย 4
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชี ที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึ งได้เสนอคณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาน าเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เป็ นเงินจานวน 1,600,000 บาทซึง่ ลดลง 1,580,000 บาท ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่
รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
**ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
1,600,000
-

ปี 2563
*3,180,000
-

*ในปี 2563 ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
**สาหรับบริษัทย่อย บริษัทฯใช้ผสู้ อบบัญชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางบ
การเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จานวนปี ที่
สอบบัญชีให้
บริษัท

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กลุ
หรือ
นางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ หรือ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ

6660
4579
7480

-

ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564 โดยมีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจานวน 1,600,000 บาท
การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
(วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิน้ 39 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไข
เพิ่ ม เติ ม เติ ม วัต ถุ ประสงค์ของบริ ษั ทฯ เพื่ อ รองรับธุ ร กิ จ ในอนาคตของบริ ษั ทฯโดยเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อ เป็ น ข้อที่ 36ถึงข้อที่ 39 รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงั้ สิน้ 39 ข้อ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บารุงรักษาและควบคุมการทางาน เครือ่ งจักรระบบ
สายพาน สาหรับขนแร่และวัสดุตา่ ง ๆ
ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บารุงรักษา จาหน่าย
นา้ ดิบ นา้ อุปโภค นา้ บริโภค และนา้ ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทัง้ ขนส่งและขน
ถ่าย ทางระบบท่อส่งนา้ ท่อจ่ายนา้ ต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดาเนินกิจการอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กัน
ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เดินระบบ บารุงรักษา ระบบ
บาบัดนา้ เสีย และดาเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจาหน่าย วัตถุดิบ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด
สาหรับใช้ในการผลิตนา้ อุปโภค นา้ บริโภค และการบาบัดนา้ เสีย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อ
รวมทัง้ สิน้ 39 ข้อโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บารุงรักษาและควบคุมการทางาน เครือ่ งจักรระบบ
สายพาน สาหรับขนแร่และวัสดุตา่ ง ๆ
ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บารุงรักษา จาหน่าย
นา้ ดิบ นา้ อุปโภค นา้ บริโภค และนา้ ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทัง้ ขนส่งและขน
ถ่าย ทางระบบท่อส่งนา้ ท่อจ่ายนา้ ต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดาเนินกิจการอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กัน
ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เดินระบบ บารุงรักษา ระบบ
บาบัดนา้ เสีย และดาเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจาหน่าย วัตถุดิบ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด
สาหรับใช้ในการผลิตนา้ อุปโภค นา้ บริโภค และการบาบัดนา้ เสีย
การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวม
ของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต
ฝ่ ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมเงิ น ทุน ด้ว ยวิ ธีก ารออกตราสารหนี เ้ สนอขายในตลาดทุน ในครัง้ นี ้ จึง ขอเสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกตราสารหนี ้ใ นรู ป ของหุ้น กู้
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอ
ขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึง่ จะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมดไม่เกิน 1,600 ล้าน
บาทโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุชื่ อ ผูถ้ ื อ หรือไม่ร ะบุชื่ อ ผู้ถื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หาก
เป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่
ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิ น
1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของ
หุน้ กูข้ องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300
ล้า นบาท ในครั้ง นี ้ บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาขอเพิ่ ม วงเงิ น
สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษัทอีก 100
ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ
ขณะใดขณะหนึง่ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
1,000 (หนึง่ พัน) บาท
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุน่ นัน้ ๆ
อายุหนุ้ กู้
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บุ ค ค ล ที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุของหุน้ กูต้ าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด
วิธีการเสนอขาย
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้แ ก่
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ประชาชน และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็ นรุ น่ เดียวหรือหลายรุ น่ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่า งหากจากกันก็ ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กาลังจะ
ครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี ้
โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่บ ริษั ทได้ไถ่ ถอนหรือ ชาระคื นหุ้นกู้ ที่ ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออก
หุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ี่ได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุชื่ อ ผูถ้ ื อ หรือไม่ร ะบุชื่ อ ผู้ถื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หาก
เป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่
ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิ น
1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของ
หุน้ กูข้ องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300
ล้า นบาท ในครั้ง นี ้ บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาขอเพิ่ ม วงเงิ น
สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษัทอีก 100
ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ
ขณะใดขณะหนึง่ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
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อัตราดอกเบีย้
อายุหนุ้ กู้

วิธีการเสนอขาย
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1,000 (หนึง่ พัน) บาท
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุน่ นัน้ ๆ
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บุ ค ค ล ที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุของหุน้ กูต้ าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้แ ก่
ประชาชน และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็ นรุ น่ เดียวหรือหลายรุ น่ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่า งหากจากกันก็ ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กาลังจะ
ครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี ้
โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่บ ริษั ทได้ไถ่ ถอนหรือ ชาระคื นหุ้นกู้ ที่ ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออก
หุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ี่ได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอานาจดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
เช่น การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุน้ กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การ
ไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ ระสานงานการออกหุน้ กู้ และ/หรือผูจ้ ัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจใน
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การลงมติ

วาระที่ 11

การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้
รวมถึงการนาหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรือตลาดรอง
แห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกาหนดให้วนั พุธที่ 7 เมษายน 2564 เป็ นวันกาหนดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Record Date) สาหรับผู้
ถือหุน้ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตัง้ แต่เวลา 12.30 น.
เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ หุน้ และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม รวมถึงผูท้ ี่มีสว่ นร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการ
และแนวปฏิบตั ิการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6 รวมทัง้ ขอให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่านกรอกแบบคัด กรองโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 และนาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนเข้าประชุม
อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วย 8 ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแ ลหลัก ทรัพ ย์ โปรดใช้ห นัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ค. ซึ่ง สามารถดาวน์โ หลดได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/)
อนึง่ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเองและมี ค วามประสงค์จ ะมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษั ทเข้า ร่วมประชุ ม และออกเสี ยงแทนตน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังนี ้
1) นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
ซึง่ มีรายชื่อและประสบการณ์การทางานปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 5 และเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสาร
ดังกล่าวมาที่

หน้า14ของ15

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70
บริษัทขอให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม คาชีแ้ จงวิธีการมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 5 รวมทัง้ ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้วย 11
ทัง้ นี ้ บริษั ท จะเปิ ด เผยรายละเอี ย ดของการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 และวาระ
การประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com)นอกจากนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทในรู ปแบบหนังสือ กรุ ณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
รายงานประจาปี ตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 13 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.comหรือ โทร.
02-941-0888 ต่อ 70
กรณี มี ข ้ อ สงสั ย กรุ ณ าติ ด ต่ อ สอบถาม นายสุ ร พล อ้ น สุ ว รรณ เลขานุ ก ารบริ ษั ท E-mail:
surapol@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 66
ขอแสดงความนับถือ

(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

หน้า15ของ15

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้
3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานค
เริ่มการประชุม
นายกรัณ ฑฤทธิ เกตุสัม พัน ธ์ ซึ่งท าหน้าที่ เ ป็ น ผู้ดาเนิ น การประชุม ในการประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2563 (“ทีป่ ระชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนากรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังรายนามตามลาดับดังต่อไปนี ้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
นายนพพันธป์
เมืองโคตร
นายศิริชยั
โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน
บางอ้อ
ดร. มงคล
เหล่าวรพงศ์
นายศาศวัต
ศิริสรรพ์
นายวิทวัส
ศิริสรรพ์

8. นายกวิตม์

ศิริสรรพ์

9. นายชาลี
10. นายประภาส
11. นายพิเชษฐ์

รักษ์สธุ ี
วิชากูล
มหันต์สคุ นธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการบริห ารความเสี่ ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววิจิตรพรรณ
นางสาวระพีภทั ร
นางสาวสโรชา
นายสมคิด
นางสาวตติญา

คล้ายอุบล
คาพิชยั
เหล่าศิริรตั น์
เตียตระกูล
ตรังคานนท์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด

ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 45 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 502,577,033 หุน้ หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 44.0313 ของหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดว่าต้องมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ
วาระ หากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ ใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
ทางบริษัทดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลัก เกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็ นไปตามที่ได้ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ พร้อมแจ้งว่า
เป็ นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็ นเรื่ องที่ ไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับวาระ
การประชุมที่พิจารณา ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ให้มี
ผูส้ อบบัญชี ของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด และตัวแทนจากสานักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่
เคาน์ซิล จากัด เพื่อตอบคาถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครัง้ นี ้
จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทและดาเนินการตามระเบียบ
วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ มีรายละเอียด
ที่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบซึง่ จะได้กล่าวในวาระถัดไป
การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึง่ บริษัทได้สง่ รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (48 ราย)

507,723,033
0
0
0
507,723,033

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานได้เรียนเชิญนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูร้ ายงานวาระนีต้ ่อ

ที่ประชุม
นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุ ปดังนี ้
รายได้รวมของบริษัทของปี 2562 มีจานวนเท่ากับ 4,773 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจานวน 3,624 ล้านบาท เป็ นจานวน 1,149 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32
กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้ จ่าย ของปี 2562 เท่ากับ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน
659 ล้านบาทจากในปี 2561 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 33
ในส่วนของกาไรสุทธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลับมามีกาไร 1 ล้านบาท จากปี 2561 มี
ผลขาดทุน 285 ล้านบาท
บริษัทมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็ น 3.59 เท่าในปี 2562
ซึง่ ลดลง และมีแรวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ
สาหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจานวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2562 จานวน 2,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 788 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่มีรายได้จานวน 1,673 ล้านบาท สาหรับกาไรขัน้ ต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจานวน
1,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 580 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 534 ล้านบาท หาก
พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2563 นัน้ ทาผลงานได้นอ้ ยเนื่องจากเจอฝนตกหนักและเจอวัสดุ
ที่เป็ นทรายจานวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุ งเสร็จแล้วใน
ไตรมาส 4/2563 ทาให้ผลงานในไตรมาส 4/2563 ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยมี productivity เพิ่มขึน้ เป็ น 8,015
ลบ.เมตร / ชั่วโมง เพิ่มขึน้ จากช่วงไตรมาส 3/2563 ที่ทาได้ 6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง
 โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2562 จานวน 1,090 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 242 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่มีรายได้จานวน 848 ล้านบาท สาหรับกาไรขัน้ ต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจานวน 197
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 68 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกาไรขั้นต้นจานวน 128 ล้านบาท หาก
พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2563 นัน้ ทาผลงานได้นอ้ ยเนื่องจากเจอฝนตกหนัก และเรื่อง
ของระบบการจัดการระบายนา้ และการจัดการถนน
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 โครงการเหมืองหงสามีรายได้ในปี 2562 จานวน 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 80 ล้านบาทจากปี
2561 ที่มีรายได้จานวน 1,027 ล้านบาท สาหรับกาไรขัน้ ต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude
depreciation) ปี 2562 มีจานวน 472 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 11 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกาไร
ขัน้ ต้น 461 ล้านบาท มีอตั ราการทากาไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รบั ผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ เป็ นโครงการรับดาเนินการและบารุ งรักษา
ระบบสายพานเหมือ งหงสา มีผูว้ ่าจ้างคือ บริษัทหงสาเพาเวอร์ ดาเนิ นงานขนดิน ด้วยระบบสายพาน มูลค่า
โครงการ 2,265 ล้านบาท เริ่มดาเนินการในปี 2563-2569 โดยต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
ได้เริ่มโครงการเมื่อต้นปี 2563 นอกจากนี ้ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารที่โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และมี
มาตรการป้องกันในเรื่องฝนตกหนักและดูแลจัดการถนน เพื่อแก้ไขปั ญหาในการทางานช่วงฤดูฝนและลดการเกิด
อุบตั ิเหตุในโครงการ เช่น มีการจัดหาผูร้ บั เหมาเข้ามาดูแล มีการหาผูเ้ ชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลระบบสายพานของ
บริษัทและการปรับปรุ งระบบเบรคของระบบสายพานให้ดีย่ิงขึน้ สาหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562
บริษัทสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทางานแล้วเสร็จไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
ในส่วนของโครงการใหม่ บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กที่ประเทศพม่า โดยในปี 2562 บริษัทได้
สัมปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ล้านตัน สามารถทาได้ทงั้ ขายถ่านและทาโรงไฟฟ้า ซึ่ง
ในตอนแรกคาดว่าจะเริ่มขายถ่านได้ในปี นี ้ แต่ดว้ ยสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ทางการประเทศพม่าสั่งหยุด การ
ทาเหมือง รวมทัง้ Export license ที่เราขอไว้กบั ทางการก็ยังจะไม่มีการพิจารณาในตอนนี ้ ต้องรอให้ทางการพม่า
เปิ ดประเทศ ทาให้โครงการล่าช้าออกไป
สาหรับ ปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้ สุดไตรมาส 1/2563 ของบริ ษัทมีมูล ค่ารวม
26,356 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการเหมืองหงสา มูลค่า 8,592 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพาน
หงสาที่บริษัทพึ่งเริ่มดาเนินการช่วงต้นปี 2562 (Hongsa O&M) มูลค่า 2,213 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
มีมลู ค่า 15,550 ล้านบาท
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

1. ที่ผ่านมาบริษัทประสบปั ญหาเรื่องดินสไลด์ ไม่ทราบ
ว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียด้วยหรือไม่ และปั ญหา
ดังกล่าวเกิดจากฝนหรือ Human Error
2. หากปั ญหาที่เกิดขึน้ มาจากส่วนที่การไฟฟ้าแม่เมาะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ บริษัทสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ใช่
หรือไม่ / กรณีปัญหาเรื่องฝน อยากให้ลงรายละเอียด
ถึงแนวทางแก้ไข
3. สาหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัท
ดาเนินการสิน้ สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทาให้ไม่มี
รายรับในไตรมาสที่ 2/2563 แล้ว ไม่ทราบว่ายังมีค่า
เสื่อมของเครื่องจักรอีกหรือไม่
1. ปั ญหาดินสไลด์ท่ีเกิดขึน้ เมื่อปี 2561 เกิดในบริเวณที่
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นผูด้ แู ล สไลด์ลง
มาโดนเครื่ อ งจั ก รบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ พื ้ น ที่ ที่ บริ ษั ท
รับ ผิ ด ชอบอยู่ ส่ วนสาเหตุว่า เหตุใ ดดิน ถึ งสไลด์ก าร
ไฟฟ้าเป็ นผูต้ รวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแล้ว
บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป แต่ขณะนีบ้ ริษัทได้รับ
การชดเชยมาบางส่วนแล้ว
2. ปั ญหาดินสไลด์เป็ นอุบตั ิเหตุ ซึ่งเหตการณ์ครัง้ นีเ้ ป็ น
ครัง้ แรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปั ญหานีข้ นึ ้ อีก โดย
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นายอมร โควานิชเจริญ
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ปั ญ หาเรื่ อ งดิ น สไลด์ บริ ษั ท ต้อ งประสานงานกั บ
การไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าจุดใดเป็ นจุดเสี่ยง ซึ่งจะต้อง
มี ก ารประสานงานกับ การไฟฟ้ า โดยบริ ษั ท ได้มี ก าร
ประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ขณะนีก้ ารไฟฟ้าก็มีแนว
ทางแก้ไขปั ญหาซึ่งบริษัทไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้
ซึ่งหากเกิ ดปั ญหาดิ นสไลด์อีกทางการไฟฟ้า ต้องเป็ น
ผู้รับ ผิ ด ชอบ ส าหรับ เหตุ ก ารณ์ ท่ี ผ่ า นมาถื อ ว่ า เป็ น
อุบตั ิเหตุ แต่หากเกิดเหตุดินสไลด์ขนึ ้ อีกก็ตอ้ งมีการหา
สาเหตุอีก ครัง้ หนึ่ง ส าหรับ ปั ญ หาเรื่องฝนในปี 2562
สาหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็ นผูก้ ่อสร้างทัง้ หมด
เครื่องจักร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความ
เชี่ ยวชาญหรือเวลาเพี ยงพอที่ จะไปดูถนนที่ มีมากขึน้
เมื่อมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตอนนีบ้ ริษัทได้ใช้ Sub
contractor เพื่อมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความ
เชี่ยวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐาน
ของงานและวัส ดุท่ี มีก ารตรวจสอบคุณ ภาพ ปั ญ หา
เรื่ องเครื่องจักรที่ ไ ม่เพี ย งพอ และในช่ วงไตรมาสที่ 3
บริษัทมีการใช้เครื่องจักรเยอะขึน้ โดยบริษัทจะเตรียม
สาหรับการเช่าเครื่องจักรเป็ นครัง้ ๆ ไป และในระยะ
ยาวบริษัทจะทาการฝึ กวิศวกรของบริษัท เพื่อให้เรียนรู ้
งานจากผูร้ บั เหมาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อในอนาคต
วิศวกรของบริษัทจะสามารถดูแลงานได้อย่างใกล้ชิด
สาหรับปั ญหาเรื่องทรายที่ทาให้เกิดปั ญหาการทางาน
ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 นั้น บริษัท คาดว่า จะไม่เกิ ด
ปั ญหาขึน้ อีก เนื่องจากบริเวณที่ขดุ นัน้ ไม่มีทรายแล้ว
3. ยัง มีค่าเสื่ อมเหลื ออยู่ แต่ เครื่ อ งจัก รบางส่ วนของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทนามาช่วยในโครงการ
เหมือ งแม่เ มาะ 8 ท าให้ผ ลผลิ ตของโครงการเหมือ ง
แม่เ มาะ 8 ดี ขึน้ แต่ ยังต้อ งมีก ารปรับ ปรุ งสภาพของ
เครื่ อ งจัก รบางส่ ว น เพื่ อ ให้ส ามารถน ามาใช้ง านใน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ได้
1. บริษัทแจ้งว่า D/E Ratio ทาให้สดั ส่วนลดลง ด้วยการ
ออกหุน้ กูห้ รือใช้หนี บ้ างส่วน จากงบของบริษัทปี ท่ี แล้ว
บริ ษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นประมาณ 300
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นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชีแ้ จงว่า

ล้านบาท แต่เมื่อมีคา่ ใช้จ่ายทางการเงินแล้ว บริษัทเหลือ
กาไรประมาณ 1 ล้านบาท จึงอยากทราบรู ปธรรม หรือ
รู ปแบบการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทลดลง
2. สาหรับโครงการที่ประเทศพม่ามีโอกาสเพิ่มทุนหรือ
ออกหุ้น กู้ห รื อ ไม่ บริ ษั ท มี ก ารคาดการณ์ค่ า ใช้จ่ า ย
ทางการเงินของปี นีไ้ ว้หรือไม่
1. ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากับ
3.32 ซึ่ ง ลดลงจากสิ ้น ปี ที่ แ ล้ ว จาก เดิ ม 3.59 โดย
แนวโน้มของ D/E Ratio จะลดลง เนื่องจากบริษัทคาด
ว่าบริษัทสามารถทากาไรได้นับแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป
และหนีส้ ินที่เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ทยอยลดลงตามลาดับจากความก้าวหน้าของงานใน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
แม้ว่าบริษัทมีแผนที่จะออกหุน้ กูใ้ นปี นี ้ โดยบริษัทหวัง
ว่า D/E Ratio ของปี นีจ้ ะลดลง
2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใช้เงิ น
ลงทุ น ประมาณ 400 ล้ า นบาท จึ ง ยั ง ไม่ มี ค วาม
จ าเป็ น ต้อ งเพิ่ ม ทุ น แต่ อ ย่ า งใด แต่ ถ ้า เป็ น โครงการ
โรงไฟฟ้ า ขนาด 30 เมกะวั ต ต์ อาจจะต้ อ งมี ก าร
พิจารณาการเพิ่มทุน รวมถึง โครงสร้างทางการเงินอีก
ครัง้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นโครงการระยะยาว สาหรับค่าใช้จ่าย
ทางการเงินมีแนวโน้มจะน้อยลง เนื่องจากเงินต้นและ
อัตราดอกเบีย้ ลดลง

การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติรายงานและงบการเงินรวมของบริษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เรี ย นเชิ ญ นายกวิ ตม์ ศิริ ส รรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารการเงิ น เป็ น ผู้ร ายงาน
วาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ก่อนนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยได้
สรุ ปสาระสาคัญของรายงานและงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่
ประชุม ดังนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ ินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
11,986.8
10,240.8
11,106.2
9,820.7
7,662.6
8,941.3
2,166.1
2,578.2
2,165.9
3,567.0
3,153.6
4,772.9
3,445.2
2,321.7
4,039.6
831.9
121.8
733.3
360.1
(284.6)
1.1
0.32
(0.25)
0.001

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
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นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

ชีแ้ จงว่า
สอบถามว่า

สอบถามเรื่ อ งดอกเบี ้ย เงิ น กู้ข องปี 2562 เที ย บกั บ
ปั จจุบนั ว่ามีแตกต่างกันอยู่ก่ีเปอร์เซ็นต์
ณ ปั จจุบนั ดอกเบีย้ MLR อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.25 ลดลงมา
ประมาณร้อยละ 0.50 จากช่วงปี 2562
อยากให้บ ริ ษั ท อธิ บ ายรายละเอีย ดของข้อ ความใน
รายงานประจาปี 2562 หน้า 172 ที่ ระบุว่า “ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ า ยช าระหนี ้ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
สัญญา”
รายละเอียดดังกล่าวเป็ นอัตราส่วนทางการเงิน ที่เป็ น
เงื่ อนไขของการกู้ยื มเงิ น ระยะยาว แต่ใ นทางปฏิ บัติ
หลังจากเกิดเหตุการดินสไลด์ทาให้บริษัทไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ท่ี ธ นาคารก าหนดได้ แต่ ส ถาบั น
การเงินเข้าใจในสาเหตุท่ีเกิดขึน้ และได้พิจารณาผ่อน
ผันให้กบั ทางบริษัทในทุกไตรมาส
1. อยากทราบรายละเอียด Business Model ของ
โครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ กว่าเป็ นในลักษณะใด
เป็ นการขายถ่านหินทัง้ หมดใช่หรือไม่
2. บริ ษัท ได้พิจ ารณาหรื อไม่ว่าราคาถ่ านหิ น เท่ าไหร่
บริษัทจึงจะสามารถขายถ่านหินได้
1. Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหิน เมือง
ก๊ ก จะเป็ นรู ป แบบในลั ก ษณะที่ บ ริ ษั ท มี ฐ านะเป็ น
เจ้าของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็ นการ
ขายถ่านหินทัง้ หมด ซึ่งถ่านที่ได้จากตัวเหมือง บริษัท
กาลังพิจารณาว่าจะนาไปขายหรือสร้างโรงไฟฟ้า แต่
ขณะนีย้ งั อยู่ในระหว่างการพิจารณา
2. ยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่ แน่นอนได้ เนื่ องจากมี
ปั จจัยที่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขนส่ง
และภาษี ต่าง ๆ แต่คิดว่ามี demand และความคุม้ ค่า
อยู่
1. หากบริษัทไม่ได้กาไรจากการขายถ่านหิน เนื่องจาก
ราคาถ่านหินโลกตกต่า บริษัทจะดาเนินการต่อหรือไม่
หากไม่มีกาไร
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2. ด อ ก เ บี ้ ย ที่ บ ริ ษั ท กู้ เ งิ น กั บ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
เปรียบเทียบกับการออกหุน้ กูแ้ ตกต่างกันอย่างไร
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ชีแ้ จงว่า
1. ถ้ า การขายถ่ า นหิ นไม่ ไ ด้ ก าไร บริ ษั ทจะไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ดาเนินการต่อ
2. หุน้ กูท้ ่ีบริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อัตรา
ดอกเบีย้ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 4.9% - 5.0% เปรียบเทียบกับ
ดอกเบีย้ เงิ นกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินคือ MLR1.5%
จากนั้น เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ านใดสอบถามเพิ่ มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,492,633

0
437,000
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจั ดสรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญชีสิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้

ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกาไรสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และของดการจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงาน
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ในปี ท่ีผ่านมาได้กาไรสุทธิ ประมาณ 1 ล้านบาท จึงขออนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและของด
จ่ายเงินปั นผลในปี นี ้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผถู้ ือหุน้ รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000

0 เสียง ไม่นามาคานวณ
549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งได้อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายวิทวัส ศิริสรรพ์
2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
3) นายประภาส วิชากูล
4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ ง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูท้ ่ีมี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ว น ไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ น กรรมการตามกฎหมาย และได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ย
ความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งต่าง ๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง และ
ได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติท่ีป ระชุ ม ที่ ป ระชุมได้พิ จ ารณาแล้ว และมีมติอนุมัติใ ห้เลื อกตั้ง 1) นายวิ ทวัส ศิริ สรรพ์
2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 3) นายประภาส วิชากูล และ 4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ ออกจากตาแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง นายวิ ท วั ส ศิ ริ ส รรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ ห าร/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

534,904,208
10,924,400
4,101,025
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.9986
2.0014

100.0000

2. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

529,483,033
10,924,400
9,522,200
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.9785
2.0215

100.0000

3. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายประภาส วิชากูล เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

539,005,233
10,924,400
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

98.0135
1.9865

100.0000

4. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

538,855,233
10,924,400
150,000
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

98.0129
1.9871

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับ
บริษัท จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
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กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ขออนุมัตคิ ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
15,000 บาท/เดือน
-

ปี 2562
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริง
จานวน 2,655,000 บาท)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

448,383,258
0
101,546,375
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

81.5347
0.0000
18.4653
0.0000

รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มั ติการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีป ระจาปี
2563

ประธานได้ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุม ว่า เพื่ อให้เ ป็ น ไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ นายสมคิด
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เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธี รศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์
จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4.
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า
และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็ นว่าค่าสอบบัญชี ท่ี เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง
35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563(ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
3,180,000
3,020,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท
170,000
365,000
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า
3,350,000
3,385,000
รวม
จึงเห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุมัติก ารแต่ งตั้งผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท แกรนท์
ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า ไอทีดี -เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว -ไอทีดี สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นเงินจานวน
3,350,000 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มมีมติอนุมัติแ ต่งตั้งผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี
ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง

0
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
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การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงิน
รวมของหุน้ กู้ทงั้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้

ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผน
ความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุน้ กูอ้ ีก
500 ล้านบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุน้ กูไ้ ปแล้ว 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็ นประเภทหุน้ กูท้ ุกประเภท มูลค่าที่ ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบี ย้ ขึน้ อยู่กับ
สภาวะและสถานะการณ์ ณ ขณะที่ออกหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กูท้ กุ ประเภท ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ
ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมไม่ เ กิ น 1,500 ล้า นบาท หากเป็ น สกุ ล เงิ น
ต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุน้ กู้ ( issue date) ในแต่
ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2561 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
บริษัทมียอดเงินคงค้าง ( Outstanding Amount) ของหุน้ กูข้ องบริษัทที่
ออกและเสนอขายไปแล้ว รวม 1,000 ล้า นบาท ในครั้ง นี ้ บริ ษั ท จึ ง
พิจารณาขอเพิ่มวงเงินสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก
500 ล้านบาท ซึ่ง จะทาให้วงเงิ นรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุ น่ นัน้ ๆ
อายุหนุ้ กู้
ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุ
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วิธีการเสนอขาย

เงื่อนไขพิเศษ

ของหุน้ กูต้ ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้เงิน
และสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ
ผู้ล งทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู้ล งทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ ่นเดียวหรือหลายรุ ่น และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน ( Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กู้
เดิม ซึง่ ตราสารนัน้ ๆ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
กาหนด ทัง้ นี ้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุน้ กู้ ที่ได้ออกภายในวงเงิ นที่ได้รบั
อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวน
ที่ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ่ีได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอานาจดังต่อไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่ อนไขอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่ น
การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกั น ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย อายุ ระยะเวลาไถ่ ถอน การไถ่ ถอนก่ อนก าหนด
อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ ระสานงานการออกหุน้ กู้ และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และมี อานาจใน
การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้ รวมถึง
การนาหุ้นกูด้ ังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบี ยนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรื อตลาดรองแห่งใด ๆ
ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทาให้วงเงินรวมของหุน้ ทัง้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง

0
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
คาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

ต้น ทุน ในการดาเนิ น งานอย่ างที่ บ ริ ษัท แสดง
เอาไว้เป็ นต้นทุนที่มีนัยยะสาคัญเกือบร้อยละ
20 และรายงานนา้ มันดิบ ของปี ท่ีแล้วอยู่ท่ี 50
เหรี ย ญต่ อบาร์เ รล ปี นี ้ร าคาน า้ มัน ดิบ ลดลง
มากถึง 10 เหรียญช่วงหนึ่งแล้วขึน้ มา 20 – 40
เหรียญ ดังนัน้ ในไตรมาส 2/2563 จะส่งผลทา
ให้ต ้น ทุ น ของบริ ษั ท ลดลง และเพิ่ ม ก าไรให้
บริษัทได้มากน้อยเพียงใด
หากดูเปรียบเทียบจากไตรมาสที่ 4/2562 กับ
ไตรมาสที่ 1/2563 ต้นทุนค่านา้ มันต่อลูกบาศก์
เมตรที่เราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท เป็ น 7.5
บาท ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี นั ย ยะส าคั ญ พอสมควร
พิ จารณาจากกาไรที่ เ พิ่ มขึน้ จากไตรมาสแรก
มาจากค่ า น ้า มั น ที่ ล ดลงไปด้ว ย ต้น ทุ น ค่ า
นา้ มันที่จะประหยัดสาหรับโครงการในประเทศ
อาจจะช่วยทาให้บริษัทมีกาไรเพิ่มมากขึน้ ใน
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นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

ส่ ว นโครงการของถ่ า นหิ น ที่ ป ระเทศพม่ า
จะต้องดูทงั้ เรื่องต้นทุน เรื่องใบอนุญาต ดังนัน้
ในโครงการถ่ า นหิ น ในประเทศพม่ า ยั ง ไม่
นับ เป็ น ประมาณการก าไรในปี นี ้ข องบริ ษั ท
กาไรจากปี นีจ้ ะมาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ
และโครงการเหมืองหงสาเป็ นหลัก
1. ความเป็ นไปได้ท่ี บริษัทจะได้รับการอนุมัติ
จากทางการพม่ า ให้ส ร้า งโรงไฟฟ้ า มี ค วาม
เป็ น ไปได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด เนื่ อ งจากราคา
นา้ มันยังอยู่ในระดับต่า
2. ทางบริษัทมีความพร้อมทางเทคโนโลยีท่ีจะ
สร้า งโรงไฟฟ้ า มากน้อ ยเพี ย งใด ซึ่ง รวมถึ ง
เงิ น ทุ น ด้ว ย หมายถึ ง บริ ษั ท จะต้อ งเพิ่ ม ทุ น
หรื อ ไม่ หรื อ ต้องออกหุ้น กู้อีก 500 ล้านบาท
หรือไม่
1.
โอกาสที่ บ ริ ษั ท จะได้รั บ การอนุ มั ติ
ใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้า ต้องดู demand
ในพม่าว่ามี demand ที่แน่นอน ซึ่งทางการ
ของประเทศพม่ า ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท สร้ า ง
โรงไฟฟ้าอยู่แล้ว เนื่องจากไฟฟ้าที่ประเทศพม่า
ขาดแคลนมาก แต่ ทั้ ง นี ้ ต้อ งขึ ้น อยู่ กั บ การ
เจรจาต่อรองราคาและFeasibility Studyเป็ น
หลั ก ร วมทั้ ง ก าร จั ด ห าเ งิ นทุ น ที่ บ ริ ษั ท
คาดการณ์วา่ จะได้จากแหล่งไหน
2. บริษัทมีความพร้อมแน่นอนในการทาเหมือง
ส่วนเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าบริษัทต้องมี Strategic
partner ที่มีความชานาญในเรื่องโรงไฟฟ้า เข้า
มาร่วม ดังนัน้ บริษัทมีแผนที่จะทางานในส่วน
ของการขุดถ่านส่งโรงไฟฟ้า เป็ นหลัก ในส่วน
ข อ ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า จ ะ มี ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ม า ร่ ว ม
ดาเนิ น งาน ซึ่ง บริ ษั ท อาจจะเข้า ไปถื อหุ้น
เล็ ก น้อ ย ในเรื่ อ งของการเงิ น การลงทุ น ถ้า
บริษัทมี partner ที่แข็งแรง เงินทุนที่ตอ้ งใช้ก็
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หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า

นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพิ่มทุนหรือจะออกหุน้ กู้
นัน้ แล้วแต่สถานการณ์
สาหรับโครงการนีส้ ่ิงสาคัญที่สดุ คือการเจรจา
เรื่องราคาไฟฟ้า ผูจ้ ่ายค่าไฟฟ้าเป็ นใคร ต้อง
เจรจาอี ก หลายอย่ า ง เมื่ อ เจรจาส าเร็ จ แล้ว
บริษัทจึงจะหา Strategic partner เข้ามาร่วม
เป็ นหุน้ ส่วนด้วย ขึน้ อยู่กับลักษณะการเจรจา
ขอให้ส บายใจว่ า ถ้า ขาดทุ น บริ ษั ท จะไม่ ท า
แน่นอน
ต่อเนื่องจากประเด็นประเทศพม่า ระหว่างที่ยงั
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ส่ ง อ อ ก ถ่ า น หิ น
มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง
ๆ มากน้อยเพียงใด
ในช่วงที่บริษัทยังไม่มีการผลิต เพื่อการส่งออก
จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง ถนนใหม่
สาหรับค่าใช้จ่ายในตอนนี อ้ ยู่ท่ีประมาณหลัก
แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต่อเดือน เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับพนักงานที่ดแู ล
บริเวณนัน้ และในส่วนค่าใช้จ่ายในการสารวจ
รวมถึงค่าซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจัก รที่ บริ ษัท
ดาเนินงานไปแล้วบางส่วน
1.คุณภาพของถ่านหินอยู่ในระดับในโครงการ
พม่า
2.ถ่านหินมีปริมาณสารองกี่ลา้ นตัน และถ่าน
หิ น ของบริ ษัท สามารถใช้ผ ลิ ต ก าลังไฟฟ้ าได้
ประมาณเท่าใด
3.ส าหรั บ ถ่ า นหิ น ส าหรั บ การส่ ง ออกจะ
สามารถแข่งขันได้หรือไม่
1.คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ซั บ บิ ทู มิ นั ส ( Sub–
bituminous)
2.ถ่านหิ นของบริษัท มีอยู่ประมาณ 100 ล้าน
ตั น ซึ่ ง ถ้ า คิ ด ด้ ว ยตั ว เลขนี ้ ส ามารถสร้ า ง
โรงไฟฟ้าได้ 600 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 30 ปี

21

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายวิทวัส ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

สอบถามว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายศาศวัต ศิริสรรพ์

สอบถามว่า

ชีแ้ จงว่า

ชีแ้ จงว่า

ชีแ้ จงว่า

3.ในราคาปั จุบันบริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขัน
ได้
เรื่องการประมูลงานใหม่ ๆ ในปี นี ้ มีบา้ งหรือไม่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และถ้ามีบริษัท
จาเป็ นจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
สาหรับปี นีเ้ ท่าที่ พิจารณาที่แม่เมาะและหงสา
ยังไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการ
ใหม่ ๆ ที่ ห าอยู่ก็ ติดเรื่ องสถานการณ์COVID
อยู่ ฉะนั้น ก็ ยัง ไม่ มี โ ครงการใหม่ใ ห้เ ห็ น เป็ น
รู ปธรรม
สอบถามว่ า บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทยฯได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการโครงการแม่เมาะ 9 ไปแล้วหรือไม่ /
และมีโอกาสที่ จะเป็ น Joint Venture กัน
หรือไม่
บริษัทอิตาเลียนไทยฯกาลังจะเริ่มดาเนินการ
โครงการแม่เมาะ 9 โดยจะนาเครื่องมือเข้ามา
ก่อน ส่วนเรื่องการทางานร่วมกันตอนนีย้ งั ไม่มี
แผนงาน
ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยุดงานบ้าง
หรือไม่
หยุดงานโดยเนื่องจากอุบตั ิเหตุนนั้ ไม่มี แต่มีการ
หยุดงานเนื่ องจากมี วางแผนไว้แล้ว โดยมีการ
หยุดงานช่วงไตรมาสที่ 2 ตามแผน relocate
สายพาน ที่แม่เมาะและหงสาประมาณ 25 วัน
หากฝนตก สามารถทางานได้เต็มที่เหมือนกับ
เหตุการณ์ปกติท่ีฝนไม่ตกหรือไม่
กรณี ฝ นตกท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลงบ้ า ง
รถบรรทุกต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังมากขึน้
ทาความเร็วได้ชา้ ลง ชั่วโมงการทางานเฉลี่ ย
รายวันลดลง
โครงการใหม่คือเหมืองแม่เมาะ 10 ในปี หน้า
น่าจะมีการประมูลหรือไม่
ยังไม่มีการประมูลในปี หน้า สาหรับโครงการ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

สอบถามว่า
ชีแ้ จงว่า

แม่เมาะ 10 น่าจะอีกประมาณ 5 ปี จึงจะมีการ
เปิ ดประมูล
โครงการเหมืองที่พม่า จากที่อ่านข่าวทราบว่า
เหมืองนีม้ ีบางบริษัทเข้าไปแล้ว แล้วยอมถอย
ออกมาไม่ทราบว่า จริงหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด
สาหรับสาเหตุท่ีตอ้ งถอยออก แต่ละบริษัทที่
ถอยออกมาก็จะมีสาเหตุท่ีตา่ งกัน บริษัทใหญ่ท่ี
ยอมถอยออกมาเพราะกลยุทธ์ไม่เหมือนกับ
บริษัทเรา บริษัทเขาดาเนินการใหญ่เลย โดย
บริษัทเขามีแผนจะส่งออก 4-5 ล้านตัน ซึง่
ส่งออกขนาดนัน้ มันเป็ นไปได้ยาก เนื่องจากไม่มี
ตลาดและการขนส่งยาก ต้องตัดถนนใหม่ซง่ึ
อาจจะไม่คมุ้ ส่วนบริษัทเราจะเข้าไปแบบ
ระมัดระวัง หากไม่ม่นั ใจบริษัทจะไม่ดาเนินการ
ต่อ โดยจะเข้าไปทาแบบเล็ก ๆ ก่อน คือส่งออก
ประมาณปี ละ 200,000 – 300,000 ตันก่อน
โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวัตต์ เมื่อเงินลงทุนน้อย
การกระทบชุมชนจะน้อยลงซึง่ เป็ นกลยุทธ์ท่ี
บริษัทคิดว่าน่าจะดีกว่า
ต้นทุนนา้ มันเมื่อตอนปี 2562 ค่าใช้จ่ายนา้ มัน
ทัง้ หมดกี่ลา้ นบาท
ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงในปี 2562 มีจานวน 789
ล้านบาท คิดเป็ น 16.8% ของรายได้รวมของ
บริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
73 ปี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
18 เมษายน 2561
3 ปี (หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดํารงตําแหน่ งรวมเป็ น
เวลา 6 ปี )
70,000,000 หุน้ (คิดเป็ น 6.13% ของทุนจดทะเบียน)
จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ มดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 1 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ :
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- เศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ไม่ม-ี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ทาํ งานการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ตําแหน่ งในบริ ษทั
-ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ปั จจุบนั 0 แห่ง)
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั คอมลิงค์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จํากัด
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จํากัด
(ปั จจุบนั 7 แห่ง)
ปั จจุบนั
กรรมการและเลขานุ การ มูลนิธอิ าจารย์ป๋วย
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
สถาบันป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
มูลนิธคิ กึ ฤทธิ ์ 80 ฯ
ปั จจุบนั
กรรมการ
The Board of Governors of Asian Institute of
Management, Philippines
2544-2549
ผูว้ ่การธนาคารแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
2549-2550
รองนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงการคลัง
รัฐมนตรี
2557-2558
รองนายกรัฐมนตรี
-ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าวการดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563
7/7 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริ หาร
การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ ผา่ นมา
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่ม-ี

มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผน
กลยุทธ์และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วความเห็นว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เพือ่ ส่งเสริม
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงความเป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม จึง
เห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
57 ปี
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน (หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดํารงตําแหน่ งรวม
เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน)
1,697,150 หุน้ (คิดเป็ น 0.15% ของทุนจดทะเบียน)
จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA
ิ
ประวัตการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560
ประสบการณ์ทาํ งานการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ตําแหน่ งในบริ ษทั
2558-ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
-ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ปั จจุบนั 0 แห่ง)
2546-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. เอสวีพเี ค
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. สหกลเพาเวอร์
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
ปั จจุบนั
กรรมการ
Mai Khot Energy Limited
(ปั จจุบนั 3 แห่ง)
-ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าวการดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563
7/7 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ พีช่ ายของนายวิทวัส ศิรสิ รรพ์, นายภวัต ศิรสิ รรพ์ และนายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ผูบ้ ริ หาร
การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา -เป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่ม-ี
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

ทักษะและความเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

มีความรู้ และความเชีย่ วชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วความเห็นว่าคุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์
และเชีย่ วชาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ โดยปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของ
บริษทั และเป็ นผูซ้ ่งึ ขับเคลื่อนความสําเร็จและการเติบโตให้กบั บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็ นคุณสมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นต่อการกํากับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้
ตาแหน่ งปัจจุบนั
วันที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

นางกิง่ เทียน บางอ้อ
75 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน (หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดารงตาแหน่งรวม
เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน)
150,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ิ
ประวัตการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
ประสบการณ์ทางานการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
2558-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ตาแหน่ งในบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
2549-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิ ลม์
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ปั จจุบนั 1 แห่ง)
2548-ปั จจุบนั
ทีป่ รึกษา
บจ. com-link
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
(ปั จจุบนั 1 แห่ง)
-ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าวการดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563
7/7 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ ผา่ นมา -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริ หาร
การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา -ไม่เป็ น2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่ม-ี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วความเห็น ว่าคุ ณกิ่งเทีย น บางอ้อ เป็ นผู้มคี ุ ณสมบัติการเป็ น กรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและเชีย่ วชาญในด้านการกากับดูแล
กิจการ เพื่อ ส่ งเสริมการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการในการกากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงความเป็ น ผู้ม ี
คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
51 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน (หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้ากํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดํารงตําแหน่งรวม
เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน)
150,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561
การอบรมทัวไป
่
- อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 63.5 ชัวโมง
่ ปี 2563
ประสบการณ์ทาํ งานการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
2558-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ตําแหน่ งในบริ ษทั
2562-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
2561
กรรมการ
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2559-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการอิ
ส
ระ/ประธานกรรมการ
บมจ. แอ็พพลาย ดีบี
(ปั จจุบนั 3 แห่ง)
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง/กรรมการทีป่ รึกษาการ
ลงทุน
2554-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2552-ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาชีพบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารใน
2558-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
บจ. เจริญสิน แอสเสท
บริ ษทั อื่นที่เป็ นบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
(ปั จจุบนั 3 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั
ผูส้ อบบัญชี
บจ. กรินทร์ ออดิท
-ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าวการดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563
7/7 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริ หาร
การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ ผา่ นมา
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่ม-ี

มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในด้านการเงินและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วความเห็นว่าดร.มงคล เหล่าวรพงศ์เป็ นผู้มคี ุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกําหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและเชีย่ วชาญในด้านการเงินและการ
กํากับดูแลกิจการ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงความเป็ น
ผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ตําแหน่ งปัจจุบนั
คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
6660
หุน้ ส่วนบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
ปริญญาโท คณะบัญชี มหาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาลัยธรรมศาสตร์
• ประสบการณ์ด้านบัญชีกบั กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่า
22 ปี กับ บริษั ท สํา นั ก งาน อีว าย จํ า กัด โดยให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ใน
หลากหลายอุ ต สาหกรรมรวมถึ ง บรรษั ท ต่ า งชาติแ ละบริษั ท จด
ทะเบี ย นในประเทศไทย และมี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ด้ า น
โทรคมนาคม การผลิต บริการและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
- ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ตําแหน่ งปัจจุบนั
คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล
4579
หุน้ ส่วนบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาลัยธรรมศาสตร์
• คุณวราพรมีประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบบัญชี 30 ปี
กับ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และยังมีประสบการณ์การทํางาน
กับ ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ จํ า นวนมากและลู ก ค้ า ที่จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คุณวราภรณ์เป็ นหัวหน้าและดูแลการตรวจสอบในเนื้องานทีแ่ ตกต่าง
แต่เน้นเฉพาะในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่เี กีย่ วข้อง
กับ สถาบัน การเงิน การธนาคารการเงิน และหลัก ทรัพ ย์ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ นํ้ามันและก๊าซ ธุรกิจบริการการค้าปลีกและผูบ้ ริโภค
ผลิตภัณฑ์ นอกจากงานตรวจสอบดังกล่าวแล้วคุณวราภรณ์ยงั มีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางในงานทีไ่ ม่ใช่งานตรวจสอบจํานวนมาก คุณวรา
ภรณ์เป็ นผู้นําและให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการแปลง TFRS และการ
รายงาน TFRS จํานวนมาก
- ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ตําแหน่ งปัจจุบนั
คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ
7480
หุน้ ส่วนบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาลัยอัสสัมชัญ
• คุณอิสราภรณ์มปี ระสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการตรวจสอบบัญชีกบั
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
โดยให้บริการทัง้ ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าตางชาติและในกลุ่มลูกค้า
SET และ MAI
• คุณอิสราภรณ์ ทํางานตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เป็ นเวลาหลายปี และมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน
และก๊าซ ขนส่ง การผลิตและการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่าน
มาคุ ณ อิส ราภรณ์ ไ ด้ม ีป ระสบการณ์ ม ากมายในด้า นพลัง งานและ
สาธารณูปโภคธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิรซ์ นอกจากนี้ประสบการณ์
ของอิสราภรณ์ยงั รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในของ บริษทั
ย่อยต่ างชาติในไทยเพื่อให้แน่ ใจว่าสอดคล้องกับ Sarbanes-Oxley
และงานด้านการตรวจสอบสถานะ
- ไม่มี -

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
เอกสารหรือหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุน้ ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คาชีแ้ จง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ
กรณีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ 3 แบบ ได้แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ น แบบหนัง สื อมอบฉัน ทะที่ ใ ช้เ ฉพาะกรณี ผู้ถื อหุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตั้ง ให้คัส โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนีแ้ ละผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ดงั ต่อไปนี ้
1.

ผูถ้ ือหุน้ (นอกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ งเท่านัน้ โดยบริษัท
ขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่ง ตัง้ ให้คัสโตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้ใ ช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้

3.

ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉั น ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ หรือ มอบฉั น ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริษั ท
ดัง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 9 หากผู้ถื อ หุ้น เลื อ กมอบฉั น ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริษั ท แล้ว บริษั ท
ขอแนะนาให้ใช้ห นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอย
อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

4.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

5.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะพร้อมผูร้ บั มอบ
ฉันทะและปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทัง้ นี ้
บริษัทจะอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

6.

ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุม
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วิธีการลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 12.30 น. ของ
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10
ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้วย 12
ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิ มิให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธ
การลงทะเบียนภายหลังปิ ดการประชุม
เอกสารสาหรับการลงทะเบียน
1.

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ป ถ่า ยของผู้ถือหุน้ และยังไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจาตัว ประชาชน
บัต รประจาตัว ข้า ราชการ ใบอนุญ าตขับ ขี่ หนังสือเดิ น ทาง เป็ น ต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย

1.2

2.

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

(ค)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
2.1

2.2

กรณีผมู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
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3.

(ค)

ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ข องผู้มี อานาจกระท าการแทนนิ ติ บุค คล ซึ่งลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลดังกล่าว

(ง)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้
3.1

3.2

เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของ
คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาทและ
ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

หนังสือยืนยันการได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(ค)

สาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิ ติ บุค คลของคัส โตเดี ยน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิ น 6 เดื อนก่อน
วันประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งมีขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ น ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)

(ง)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัส โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว

(จ)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

เอกสารจากผูถ้ ือหุน้
(ก)

สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข)

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
-

(ค)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
-

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบอานาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็ นผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)

-

สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian)
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สาหรับเอกสารใดที่จดั ทาเป็ นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคาแปล
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1.

หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

3.

ผูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

4.

บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผมู้ อบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

5.

ในกรณี ที่ ผู้มอบฉั น ทะระบุค วามประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนน บริษั ท จะบัน ทึก การออกเสี ยงลงคะแนนดัง กล่า ว พร้อ มกับ
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ

6.

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ)
บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทาเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด โดยบริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ข องบริษัท ออกเสียงเห็นด้ว ย อย่างไรก็ดี บริษัท ขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท า
เครือ่ งหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้ กรณี
ทาเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชดั เจน หรือมีการแก้ไขเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข จะถือว่าเป็ น
บัตรเสีย

7.

สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อแนะนาแนวทางที่ดีในการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เห็นด้วย
ต่อไป

8.

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
แจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้

9.

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1

กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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10.

9.2

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทกาหนด โดยบริษัทได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

9.3

หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

9.4

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับ
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ลง
บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ทาหน้าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาํ หนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
1.

บริ ษั ท ได้ค ํา นึ ง ถึ ง การเสริ ม สร้า งการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นด้า นสิ ท ธิ แ ละการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย ม

บริ ษั ท จะเผยแพร่ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564

พร้อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งล่ ว งหน้ า ทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท

www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าตาม
กําหนดต่อไป
2.

บริ ษั ท ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท แทนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง
2.1 ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะ

ได้จดั ส่งให้กับท่านผูถ้ ื อหุน้ หรือทางเว็บไซต์บริษัท (บริษัทแนะนําให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลักฐาน ใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ ซึง่ บริษัทจะจัดส่งให้โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์
2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคําถามล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคําถามและคําตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่ง
คําถามล่วงหน้า ดังนี ้
- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการ
ประชุมที่จะได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ หนังสือเชิญประชุม
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ircontact@sahakol.com
- โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881
3. บริษัทจะจัดให้มีการทําความสะอาดฆ่าเชือ้ ภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทจะเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืน้ ที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
แล ะ ใน จุ ด ต่ า ง ๆ เช่ น จุ ด คั ด กรอง จุ ด ต รวจเอกส า ร จุ ด ลงท ะเบี ย น รวมถึ ง จํ า กั ด จํ า นว น ผู้ ใ ช้ ลิ ฟท์ ใ นแ ต่ ล ะรอบ โด ย
การจัดที่น่งั ในห้องประชุมซึง่ มีจาํ นวนจํากัดจะสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่น่ งั และ
จะระบุหมายเลขที่น่งั ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมทีม่ ีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
5.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดั ประชุม โดยหากผูเ้ ข้าร่วมประชุมหรือ
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการ
เจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนาํ้ มูก หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพืน้ ที่จัดการ
ประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท
5.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย โดยบริษัทกําหนดจุดเพื่อคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณ
พืน้ ที่การจัดประชุม โดยหากผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และ
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ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์และสวมหน้ ากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุ ม ทําความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจ่ ัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทีไ่ ม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทาํ แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพืน้ ทีจ่ ัดการประชุม
5.4

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19

บริ ษั ท จะไม่ จั ด เตรี ย มไมโครโฟนสํา หรั บ

การสอบถาม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคําถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป
6. บริษัทของดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ กําหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้ง
ให้ทา่ นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com)
ทัง้ นี ้ การดําเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิขา้ งต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form
Before attending the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021
At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 1st Floor

บริษัทขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
We ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading
of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ชื่อ – สกุล (Name-Surname)____________________________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)____________________________
1. ท่านมีไข้หรือไม่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

ไอ Cough

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throat

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

นํา้ มูกไหล Runny nose

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่ Do you have any of the following symptoms?

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผา่ นมาหรือไม่
Have you traveled from/ transited overseas or come from areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่ (I have traveled to):_________________________________
ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยหรือผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่
Have you been in physical contact with any patients or person who is suspected to have COVID-19?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ขา้ งต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของ
COVID-19 หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติด COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicate the above; or traveled from/ transited overseas or areas with COVID-19 outbreak; or
have been in contact with any patients who are suspected to have COVID-19, we would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the
Independent Director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to the staff. Then you may then return safely to your
resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
่
่
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ า่ ยและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า

I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

เดือน
Month

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ถนน
Road

พ.ศ.
Year
_____

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
_________ เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ_____
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

หน้า 1 ของ 2
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กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to
attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as
the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at
2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หน้า 2 ของ 2
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

ถนน
Road

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

_________ เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบลแขวง/
อาเภอ__________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย ์
_
Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบลแขวง/
อาเภอ__________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย ์
_
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

หน้า 1 ของ 7
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคน
อื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 9
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564) In case where the independent
director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the
other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement
(details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9
of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders).
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m.
at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao,
Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วำระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องทีป่ ระธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ
Matter to be informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563
To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3

พิจำรณำรั บทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษัท สำหรั บรอบระยะเวลำบั ญชี สิ้นสุ ดวั นที่
31 ธันวำคม 2563
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended
December 31, 2020
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

Agenda item no. 3

วำระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจ ำรณำอนุ มัติ รำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัท สำหรั บ รอบระยะเวลำบั ญ ชี สิ้นสุ ด วั นที่
31 ธันวำคม 2563
To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the
fiscal year ended December 31, 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่ 5
Agenda item no. 5

พิ จำรณำอนุ มัติ กำรจั ดสรรกำไรสำหรับผลกำรด ำเนิ นงำนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรั บรอบ
ระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
To consider and approve the allocation of profit from the Company’s operating performance for
the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve and the dividend payment from the
Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020
ก.
พิจ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรจั ด สรรก ำไรส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษั ทฯ สำหรับ รอบ
ระยะเวลำบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
A.
To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company
for the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุ มัติกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธั นวำคม
2563
B.
To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31,
2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
ข.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by
rotation
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
Director’s name M.R.Pridiyathorn Devakula
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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2. ชื่อกรรมการ นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Sasavat Sirison
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
Director’s name Mrs. Kingthien Bang-or
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
4. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Director’s name Dr. Mongkon Laoworapong
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจำปี 2564
To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 9

พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 3
(วัตถุประสงค์ของบรษัท) อีก 4 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 39 ข้อ
To consider the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3 of the
Memorandum of Association (Objectives) by adding 4 items of objectives, totaling 39 items
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda item no. 9
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วำระที่ 10
Agenda item no. 10

วำระที่ 11
Agenda item no. 11

(5)

พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้บริษัทอีก 100 ล้ำนบำท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทัง้ หมดไม่เกิน 1,600 ล้ำนบำท
To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 100 million, making the
total limit of debentures at any time not exceeding Baht 1,600 million
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมำยเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this
Proxy Form B. provided.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4
Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วำระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วำระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วำระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วำระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้เฉพาะกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(1)

วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
ซอย
ถนน
Residing/located at no.
Soi
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

(2)

เขียนที่
Written at

หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year

_________ เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No. 1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend
the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in
replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure
9 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at
Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao,
Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held .
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
Total voting right

(4)

หุน้
shares
หุน้
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง
Votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
Matter informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที่ 3
Agenda item no. 3

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

วาระที่ 5
Agenda item no. 5
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้
่
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended December
31, 2020
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายงานและงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the fiscal year
ended December 31, 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
To consider and approve the allocation of profit from the Company’s operating performance for the fiscal
year ended December 31, 2020 as a legal reserve and the dividend payment from the Company’s
operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020
ก.
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
A.
To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the
fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
B.
To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
Director’s name M.R.Pridiyathorn Devakula
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Sasavat Sirison
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
Director’s name Mrs. Kingthien Bang-or
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove
4. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Director’s name Dr. Mongkon Laoworapong
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564
To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 9

พิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษั ท ฯ และแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ของบริษัท) อีก 4 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 39 ข้อ
To consider the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3 of the
Memorandum of Association (Objectives) by adding 4 items of objectives, totaling 39 items
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda item no. 9
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วาระที่ 10
Agenda item no. 10

วาระที่ 11
Agenda item no. 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทงั้ หมดไม่
เกิน 1,600 ล้านบาท
To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 500 million, making the total limit
of debentures at any time not exceeding Baht 1,500 million
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ั บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุน้ ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ล งทุนต่า งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4
Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

สิ่งที่สง่ มาด้วย 9

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสม
ด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบาย
การแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
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6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
56 ปี
20/217 หมูท่ ่ี 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธาน
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ประสบการณ์ทาํ งาน
กรรมการตรวจสอบ
2558-ปั จจุบนั
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายการลงทุน บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
และบริหารความเสีย่ ง
2559-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่
2557-2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์
2557-2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย
-ไม่ม-ี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2564
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครัง้ นี้
การมีส่วนได้เสียพิ เศษในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครัง้ นี้ -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา -ไม่เป็ น2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่ม-ี
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตําแหน่ งปัจจุบนั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำรบริษัท
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คล
ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ จานวน
ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
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ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุน้ ร้องขอ
ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม
ดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสีย
เป็ นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี ก าไรขาดทุน ณ วัน สิน้ สุดของรอบปี บัญ ชี ของบริษั ทเสนอต่อ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญ ประจ าปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ละคณะกรรมการต้อ งจัด ให้ผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนทีน่ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผู้ถอื หุ้น
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง

ตรวจเอกสารผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริ่ม 12.30 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ
(เริ่ม 12.30 น.)
 แสดงหนังสือมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประชาชนตัวผูม้ อบและผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสาร
 แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาดับ
กรณีท่ีมีผตู้ อ้ งการคัดค้านหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผูค้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง)

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่อทาหน้าที่ดแู ลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ก ารประชุ ม เป็ นไปตาม
กฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้านหรือ
งดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทเมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70
เรียน เลขานุการ
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