
 

 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 
 

 

 

บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
 

 

 

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 1 บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 

 

 

 
เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 12.30 น. 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาในวนัประชุม 
หมายเหตุ: 

ไมม่กีารแจกของชาํร่วยและอาหารว่าง ในงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เพือ่หลกีเลีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ COVID-19 



 

หนา้1ของ15 

 

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 
  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 และ 4 
  รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มดว้ยงบการเงินรวมของบรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าในรูปแบบ QR code 
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
  ประวตัิยอ่ของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อไดร้บัเลือกตัง้

เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 8 
  รายละเอียดของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและการก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรบัปี 2564 
5. เอกสารหรือหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชุม เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วิธี

ปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

6. มาตรการและแนวปฏิบตัิการการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

7. แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.sahakol.com/th/shareholder-
info/) 

9. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉนัทะ และค านิยามของกรรมการอิสระ 

10. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. รายละเอียดขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  
12.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้โดยสงัเขป 
13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 

https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/


 

หนา้2ของ15 

หมายเหต:ุ หากผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจง้
ความประสงคม์ายงั ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-
0888 ตอ่ 70 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 15 

มีนาคม 2564 ไดม้ีมติใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 

น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารส านักงานใหญ่บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 

ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2563 ซึ่ง 
บริษัทไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนั และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงาน
ประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com) โดยได้แนบส าเนา
รายงานการประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบ
บัญชีปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในหัวขอ้ “การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทาง 
การเงิน” ของรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อ
หุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
  

https://www.sahakol.com/shareholder-info/
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 39. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทกุปี 

 ทัง้นีบ้รษัิทไดจ้ดัท างบการเงินรวมของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัท คือ บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด และไดผ้่านการสอบทานพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน 
QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

โดยมีสรุปสาระส าคญัเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาดงันี ้

งบการเงนิรวม         หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท)  11,986.8 11,106.2 10,016.7 
หนีส้นิรวม(ลา้นบาท)  9,820.7  8,941.3 7,604.4 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท)  2,166.1  2,164.9 2,412.3 
รายไดร้วม(ลา้นบาท)  3,624.1 4,772.9 4,775.5 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (ลา้นบาท)  (3,445.2) (4,039.6) (3,740.3) 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 178.9 650.0 985.8 
*ก าไรสทุธิส าหรบัปี (ลา้นบาท) (284.6) 1.1 240.9 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) (0.25) 0.001 0.211 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี สว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ของบรษัิทแลว้ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน 

ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทนุส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 76,363,035 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.64 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ซึ่งยงัไม่ถึงรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ดว้ยผลประกอบการของบริษัทมี
ผลก าไรเพียงเลก็นอ้ย จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาใหค้วามเห็นการจดัสรรเงิน
ก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 18,287,242 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยภายหลงัจากการ
จัดสรรเงินก าไรจ านวนดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 94,650,277 บาท ซึง่คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.23 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนีป้ระธานเจ้าหนา้ที่ ฝ่ายการเงินชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทนุรวมถึงความ
เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า
บรษัิทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่ว
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป  

อยา่งไรก็ดี เมื่อค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ ผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท
มีแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งินลงทนุและปัจจยัอื่น ๆ จึง
ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 91,715,988 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 40.6 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคล และเงินทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 
เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นชอบตามที่ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

1. อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน
ทั้งสิน้ 18,287,242 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. อนุมัติการการจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 จ านวน 91,715,988 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 40.06 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมายแลว้ 

 วนัขึน้เครือ่งหมาย XD (วนัท่ีไมไ่ดร้บัสทิธิเงินปันผล) วนัแรกคือ 5 เมษายน 
2564 

 วนัก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 (โดยจะจ่ายเมื่อ
ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้) 

ทัง้นี ้ขอ้มลูอตัราการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงันี ้ (ไม่แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบของปี 2563 เนื่องจากไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะบรษิัทหลงัจากหกัภาษีเงินได้
นิตบิคุคลและเงินทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ (ลา้นบาท)  

226.0 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1146.4 

3. มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00 

4. อตัราเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล 
4.2. เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ 

 
0.00 
0.08 

5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนท่ีเหลือ (บาท/หุน้) 0.08 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 91.7 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 40.6% 
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การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17.ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบง่ใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มา
ด ารงต าแหนง่ไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลงัจาก
การจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น คือ 

1) ม.ร.ว.ปรดีิยาธร  เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2) นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3) นางก่ิงเทียน  บางออ้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4) ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัที่ 21 มกราคม 2564 
ถึงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาสปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงับรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียไดพ้ิจารณาไดพ้ิจารณากลั่นกรอง
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ถึงคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้ โดยไดพ้ิจารณาเกณฑค์ุณสมบตัิของ
กรรมการจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ การแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
อย่างสงูต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหนา้ที่
กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพ  

ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนส์งูสุดของบริษัทมีความเห็นสมควรว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิครบถว้น ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวตัิย่อและขอ้มูลของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง 
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และไดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ดงันี ้

1) ม.ร.ว.ปรดีิยาธร  เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2) นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3) นางก่ิงเทียน  บางออ้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4) ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ
ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และผลปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน จึง
เห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2564 รวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกนักบัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ 
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
ขออนุมัตคิ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิจ านวน
2,460,000บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิ
หนา้ที่ของผูส้อบบญัชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอตัราคา่สอบบญัชีปี 2564 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ส าหรบังบการเงินของบรษัิทส าหรบัปี 2564 ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีทีส่อบบัญชี
ใหบ้ริษัท 

นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ                   หรอื 6660 - 
นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ              หรอื 4579 - 
นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ             7480 - 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ทา่น แหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่
มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มี
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ผูส้อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแลว้เกิน 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาดว้ย 4 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอ 
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 เป็นเงินจ านวน 1,600,000 บาทซึง่ลดลง 1,580,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่
รวมถึงคา่บรกิารอื่น  ๆ(Non-audit fee) ถา้หากมีบรษัิทจะจ่ายตามจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
**คา่สอบบญัชีบรษัิท (บาท) 1,600,000 *3,180,000 
คา่บรกิารอื่น (Non audit service fee) - - 

 *ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
 **ส าหรบับรษัิทยอ่ย บรษัิทฯใชผู้ส้อบบญัชีบริษัทอ่ืน โดยคณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบ

การเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่
สอบบัญชีให้

บริษัท 

นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ          หรอื 6660 - 
นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ      หรอื 4579 - 
นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ             7480 - 

 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 โดยมีคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเงินจ านวน 1,600,000 บาท  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 
(วัตถุประสงค)์ ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิน้ 39 ข้อ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เนื่องดว้ยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไข
เพิ่มเติมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯโดยเพิ่ม
วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ อีก 4 ขอ้ เป็น ขอ้ที่ 36ถึงขอ้ที่ 39 รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 39 ขอ้
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อที่ 36 ออกแบบสรา้ง ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและควบคมุการท างาน เครือ่งจกัรระบบ

สายพาน ส าหรบัขนแรแ่ละวสัดตุา่ง ๆ 

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ผลติ บ ารุงรกัษา จ าหนา่ย 

น า้ดิบ น า้อปุโภค น า้บรโิภค และน า้ใชใ้นการอตุสาหกรรมทกุประเภท รวมทัง้ขนสง่และขน

ถ่าย ทางระบบทอ่สง่น า้ ทอ่จ่ายน า้ตา่ง ๆ หรอืโดยวิธีอื่น ๆ และด าเนินกิจการอื่นทีเ่ก่ียวเนื่อง

กนั 

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง เดนิระบบ บ ารุงรกัษา ระบบ

บ าบดัน า้เสยี และด าเนินกิจการอื่นท่ีเก่ียวเนื่องกนั 

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจ าหนา่ย วตัถดุิบ เครือ่งจกัร เครือ่งมือ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ทกุชนิด

ส าหรบัใชใ้นการผลติน า้อปุโภค น า้บรโิภค และการบ าบดัน า้เสยี 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อง
บรษัิทฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3 (วตัถปุระสงค)์ ของบริษัท อีก 4 ขอ้ 
รวมทัง้สิน้ 39 ขอ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

ข้อที่ 36 ออกแบบสรา้ง ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและควบคมุการท างาน เครือ่งจกัรระบบ

สายพาน ส าหรบัขนแรแ่ละวสัดตุา่ง ๆ 

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ผลติ บ ารุงรกัษา จ าหนา่ย 

น า้ดิบ น า้อปุโภค น า้บรโิภค และน า้ใชใ้นการอตุสาหกรรมทกุประเภท รวมทัง้ขนสง่และขน

ถ่าย ทางระบบทอ่สง่น า้ ทอ่จ่ายน า้ตา่ง ๆ หรอืโดยวิธีอื่น ๆ และด าเนินกิจการอื่นทีเ่ก่ียวเนื่อง

กนั 

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง เดนิระบบ บ ารุงรกัษา ระบบ

บ าบดัน า้เสยี และด าเนินกิจการอื่นท่ีเก่ียวเนื่องกนั 

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจ าหนา่ย วตัถดุิบ เครือ่งจกัร เครือ่งมือ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ทกุชนิด

ส าหรบัใชใ้นการผลติน า้อปุโภค น า้บรโิภค และการบ าบดัน า้เสยี 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้วงเงินรวม
ของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเติบโตและการลงทนุในอนาคต 
ฝ่ายบรหิารของบรษัิท มีความเห็นโดยเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมเงินทุนดว้ยวิธีการออกตราสารหนีเ้สนอขายในตลาดทุน ในครัง้นี ้จึงขอเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี ้ในรูปของหุ้นกู ้
คณะกรรมการบรษัิทจึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูบ้รษัิทอีก 100 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมดไมเ่กิน 1,600 ลา้น
บาทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุน้กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมี
หรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรอื เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่
ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 
อา้งถึงมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 
1,500 ลา้นบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กูข้องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,300 
ล้านบาท ในครั้งนี  ้บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน
ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทอีก 100
ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,600 ลา้นบาท 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ 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

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายขุองหุน้กูต้าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่
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ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ ก าลงัจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรอืถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมคว รเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุน้กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมี
หรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรอื เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่
ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 
อา้งถึงมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 
1,500 ลา้นบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กูข้องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,300  
ล้านบาท ในครั้งนี  ้บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน
ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทอีก 100 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,600 ลา้นบาท 



 

หนา้13ของ15 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ 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

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายขุองหุน้กูต้าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่
ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ ก าลงัจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรอืถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/

หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ  านาจดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ัด
จ าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/
หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจใน 
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การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้
รวมถึงการน าหุน้กูด้งักลา่วขา้งตน้ไปจดทะเบียนกบัตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรอง
แหง่ใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 
  บรษัิทก าหนดใหว้นัพธุที่ 7 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดสทิธิของผูถื้อหุน้ (Record Date) ส าหรบัผู้
ถือหุน้ทกุรายที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิท เพื่อสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เขา้รว่มประชมุ ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียน
เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

   เนื่องจากบริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้หุน้และผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุ รวมถึงผูท้ี่มีสว่นรว่มในการจดัประชมุทกุท่าน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการ
และแนวปฏิบตัิการการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาดว้ย 6 รวมทัง้ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 และน าสง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทก่อนเขา้ประชมุ 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด

กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม  

สิ่งที่สง่มาดว้ย 8 ส่วนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/) 

อนึง่ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทดงันี ้

1) นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช 

ซึง่มีรายช่ือและประสบการณก์ารท างานปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
ตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 8 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
และโปรดจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 และเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือสง่เอกสารใหบ้รษัิท ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 โดยสง่เอกสาร
ดงักลา่วมาที ่

https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดี-รงัสติ  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศพัท ์02-941-0888 ตอ่ 70 

บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบ
ฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมผู้
ถือหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 11 

ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และวาระ 
การประชุม ดงักล่าวใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท (https://www.sahakol.com)นอกจากนี ้
ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอรบั
รายงานประจ าปี ตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 13 แลว้สง่แบบฟอรม์ดงักลา่วมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.comหรือ โทร.
02-941-0888 ตอ่ 70 

กรณีมีข้อสงสัยก รุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: 
surapol@sahakol.com หรอื โทร.02-941-0888 ตอ่ 66 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ม.ร.ว.ปรดีิยากร   เทวกลุ) 
ประธานกรรมการบรษัิท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท สหกลอคิวิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 
3 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานค 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ด  าเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (“ทีป่ระชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร  ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. หมอ่มราชวงศป์รีดิยาธร   เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางก่ิงเทียน บางออ้  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศาศวตั  ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นายวิทวสั ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 
8. นายกวิตม ์ ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
9. นายชาลี รกัษส์ธีุ  กรรมการ  
10. นายประภาส วิชากลู  กรรมการอิสระ 

11. นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 
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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นางสาววิจิตรพรรณ  คลา้ยอบุล ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นางสาวระพีภทัร  ค าพิชยั  ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
3. นางสาวสโรชา เหลา่ศิริรตัน ์ ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
4. นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
5. นางสาวตติญา ตรงัคานนท ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 

ในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 45 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 502,577,033 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 44.0313 ของหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะมาประชมุ ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรือไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ
วาระ หากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชวิ้ธีการยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของ
ทางบริษัทด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนน  และไดแ้จง้ท่ีประชุมใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามท่ีไดร้ะบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้พรอ้มแจง้ว่า
เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับวาระ 
การประชมุท่ีพิจารณา ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนทา้ยในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ี
ผูส้อบบัญชีของจากบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด และตวัแทนจากส านักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ 
เคานซ์ิล จ ากดั เพ่ือตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระของการประชมุในครัง้นี ้ 
 

จากนั้น หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชมุ (“ประธาน”) ไดก้ลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทและด าเนินการตามระเบียบ
วาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 
  ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชมุ ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีรายละเอียด
ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบซึง่จะไดก้ลา่วในวาระถดัไป  

  การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง   
 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 
 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทไดส้ง่รายงานการประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัทยแ์ห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่การประชุมดงักล่าวใน
เวบ็ไซตข์องบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติใน
วาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,723,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (48 ราย) 507,723,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
  



สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 

4 
 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

   
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายศาศวตั ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อ  
ท่ีประชมุ 
 

นายศาศวตั ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสรุปดงันี ้
 

รายไดร้วมของบริษัทของปี 2562 มีจ  านวนเท่ากับ 4,773 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีมี
รายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 3,624 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,149 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32  

ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย ของปี 2562 เท่ากบั 1,571 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 
659 ลา้นบาทจากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 912  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 33 

ในส่วนของก าไรสทุธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลบัมามีก าไร 1 ลา้นบาท จากปี 2561 มี
ผลขาดทนุ 285 ลา้นบาท 

บริษัทมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็น 3.59 เท่าในปี 2562 
ซึง่ลดลง และมีแรวโนม้ท่ีจะลดลงเรื่อยๆ 

ส าหรบัรายไดใ้นแตล่ะโครงการของบริษัทจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแมเ่มาะ 7 และ
โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา 

 

 โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 มีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 2,461 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 788 ลา้นบาทจาก
ในปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ านวน 1,673 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ท่ีไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจ  านวน 
1,114 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 580 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 534 ลา้นบาท หาก
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2563 นัน้ท าผลงานไดน้อ้ยเน่ืองจากเจอฝนตกหนกัและเจอวสัดุ
ท่ีเป็นทรายจ านวนมาก ประกอบกบัการบริหารจดัการภายในโครงการ ซึ่งไดแ้กไ้ขปรบัปรุงเสร็จแลว้ใน
ไตรมาส 4/2563 ท าใหผ้ลงานในไตรมาส 4/2563 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้โดยมี productivity เพ่ิมขึน้เป็น 8,015 
ลบ.เมตร / ชั่วโมง เพ่ิมขึน้จากช่วงไตรมาส 3/2563 ท่ีท าได ้6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง 

 โครงการเหมืองแมเ่มาะ 7 มีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 1,090 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 242 ลา้นบาทจาก
ในปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ านวน 848 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ท่ีไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจ านวน 197
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 68 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขั้นตน้จ านวน 128 ลา้นบาท  หาก
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสท่ี 3/2563 นัน้ท าผลงานไดน้อ้ยเน่ืองจากเจอฝนตกหนกั และเรื่อง
ของระบบการจดัการระบายน า้และการจดัการถนน 
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 โครงการเหมืองหงสามีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 1,107 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 80 ลา้นบาทจากปี 
2561 ท่ีมีรายไดจ้ านวน 1,027 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ท่ีไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude 
depreciation) ปี 2562 มีจ านวน 472 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 11 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไร
ขัน้ตน้ 461 ลา้นบาท มีอตัราการท าก าไรลดลงเน่ืองจากโครงการไดร้บัผลกระทบเล็กนอ้ยจากเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562 

 
 

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพ่ิมอีก 1 โครงการ เป็นโครงการรบัด าเนินการและบ ารุงรกัษา
ระบบสายพานเหมืองหงสา มีผูว้่าจา้งคือบริษัทหงสาเพาเวอร  ์ ด าเนินงานขนดินดว้ยระบบสายพาน มูลค่า
โครงการ 2,265 ลา้นบาท เริ่มด าเนินการในปี 2563-2569 โดยตอ้งใชเ้งินลงทุนประมาณ 200 ลา้นบาท ซึ่งบริษัท
ไดเ้ริ่มโครงการเม่ือตน้ปี 2563 นอกจากนี ้บริษัทมีการปรบัโครงสรา้งการบริหารที่โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และมี
มาตรการป้องกนัในเรื่องฝนตกหนกัและดแูลจดัการถนน เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการท างานช่วงฤดฝูนและลดการเกิด
อบุตัิเหตใุนโครงการ เช่น มีการจดัหาผูร้บัเหมาเขา้มาดแูล มีการหาผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาช่วยดแูลระบบสายพานของ
บริษัทและการปรบัปรุงระบบเบรคของระบบสายพานใหด้ีย่ิงขึน้ ส าหรบัโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562 
บริษัทสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย และท างานแลว้เสรจ็ไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 

ในสว่นของโครงการใหม ่บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กท่ีประเทศพมา่ โดยในปี 2562 บริษัทได้
สมัปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ลา้นตนั สามารถท าไดท้ัง้ขายถ่านและท าโรงไฟฟ้าซึ่ง
ในตอนแรกคาดวา่จะเริ่มขายถ่านไดใ้นปีนี ้แตด่ว้ยสถานการณ ์COVID-19 ท าใหท้างการประเทศพม่าสั่งหยุดการ
ท าเหมือง รวมทัง้ Export license ท่ีเราขอไวก้บัทางการก็ยังจะไม่มีการพิจารณาในตอนนี ้ตอ้งรอใหท้างการพม่า
เปิดประเทศ ท าใหโ้ครงการลา่ชา้ออกไป  

ส าหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้สุดไตรมาส 1/2563 ของบริษัทมีมูลค่ารวม 
26,356 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา มลูค่า 8,592 ลา้นบาท โครงการบริหารจดัการระบบสายพาน 
หงสาท่ีบริษัทพึ่งเริ่มด าเนินการช่วงตน้ปี 2562 (Hongsa O&M) มลูคา่ 2,213 ลา้นบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 
มีมลูคา่ 15,550 ลา้นบาท  
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 

ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1. ท่ีผ่านมาบริษัทประสบปัญหาเรื่องดินสไลด ์ไมท่ราบ
ว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียดว้ยหรือไม่ และปัญหา
ดงักลา่วเกิดจากฝนหรือ Human Error  
2. หากปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากส่วนท่ีการไฟฟ้าแม่เมาะ 
เป็นผูร้บัผิดชอบ บริษัทสามารถแกไ้ขหรือป้องกนัไดใ้ช่
หรือไม่ / กรณีปัญหาเรื่องฝน อยากใหล้งรายละเอียด
ถงึแนวทางแกไ้ข 
3. ส  าหรบัโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัท
ด าเนินการสิน้สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แลว้ ท าใหไ้ม่มี
รายรบัในไตรมาสท่ี 2/2563 แลว้ ไม่ทราบว่ายังมีค่า
เสื่อมของเครื่องจกัรอีกหรือไม ่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ 1. ปัญหาดินสไลดท่ี์เกิดขึน้เม่ือปี 2561 เกิดในบริเวณท่ี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูด้แูล สไลดล์ง
มาโดน เครื่ อ งจักรบริ ษัท  ซึ่ ง ไม่ ใช่ พื ้น ท่ี ท่ีบริ ษัท
รับผิดชอบอยู่ ส่วนสาเหตุว่าเหตุใดดินถึงสไลด์การ
ไฟฟ้าเป็นผูต้รวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแลว้
บริษัทจะแจง้ผลใหท้ราบต่อไป แต่ขณะนีบ้ริษัทไดร้ับ
การชดเชยมาบางสว่นแลว้  
2. ปัญหาดินสไลดเ์ป็นอบุตัิเหต ุซึ่งเหตการณค์รัง้นีเ้ป็น
ครัง้แรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานีข้ึน้อีก โดย

 -    

 8,592  
 2,213  

 15,550   26,356  
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ปัญหาเรื่องดินสไลด์ บริษัทต้องประสานงานกับ 
การไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบวา่จดุใดเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งจะตอ้ง
มีการประสานงานกับการไฟฟ้าโดยบริษัทได้มีการ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าแลว้ ขณะนีก้ารไฟฟ้าก็มีแนว
ทางแกไ้ขปัญหาซึ่งบริษัทไม่สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งได ้
ซึ่งหากเกิดปัญหาดินสไลดอ์ีกทางการไฟฟ้าตอ้งเป็น
ผู้รับผิดชอบ ส าหรับเหตุการณ์ท่ีผ่านมาถือว่าเป็น
อบุตัิเหต ุแต่หากเกิดเหตดุินสไลดข์ึน้อีกก็ตอ้งมีการหา
สาเหตุอีกครัง้หนึ่ง ส  าหรับปัญหาเรื่องฝนในปี 2562 
ส  าหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็นผูก้่อสรา้งทัง้หมด 
เครื่องจกัร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความ
เช่ียวชาญหรือเวลาเพียงพอท่ีจะไปดูถนนท่ีมีมากขึน้
เม่ือมีโครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 ตอนนีบ้ริษัทไดใ้ช ้Sub 
contractor เพ่ือมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความ
เช่ียวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐาน
ของงานและวัสดุท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพ ปัญหา
เรื่องเครื่องจักรท่ีไม่เพียงพอ และในช่วงไตรมาสท่ี 3 
บริษัทมีการใชเ้ครื่องจกัรเยอะขึน้ โดยบริษัทจะเตรียม
ส าหรบัการเช่าเครื่องจักรเป็นครัง้ ๆ ไป และในระยะ
ยาวบริษัทจะท าการฝึกวิศวกรของบริษัท เพ่ือใหเ้รียนรู ้
งานจากผูร้บัเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือในอนาคต
วิศวกรของบริษัทจะสามารถดแูลงานไดอ้ย่างใกลชิ้ด  
ส าหรบัปัญหาเรื่องทรายท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการท างาน
ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2563 นั้น บริษัทคาดว่าจะไม่เกิด
ปัญหาขึน้อีก เน่ืองจากบริเวณท่ีขดุนัน้ไมม่ีทรายแลว้ 
3. ยังมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ แต่เครื่องจักรบางส่วนของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทน ามาช่วยในโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 8 ท าให้ผลผลิตของโครงการเหมือง 
แม่เมาะ 8 ดีขึน้ แต่ยังตอ้งมีการปรับปรุงสภาพของ
เครื่องจักรบางส่วน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้งานใน
โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 ได ้

นายอมร โควานิชเจริญ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1. บริษัทแจง้ว่า D/E Ratio ท าใหส้ดัส่วนลดลง ดว้ยการ
ออกหุน้กูห้รือใชห้นีบ้างส่วน จากงบของบริษัทปีท่ีแลว้ 
บริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 300 
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ลา้นบาท แตเ่มื่อมคีา่ใชจ้่ายทางการเงินแลว้ บริษัทเหลือ
ก าไรประมาณ 1 ลา้นบาท จึงอยากทราบรูปธรรม หรือ
รูปแบบการลดคา่ใชจ้่ายทางการเงินของบริษัทลดลง 
2. ส  าหรบัโครงการท่ีประเทศพม่ามีโอกาสเพ่ิมทุนหรือ
ออกหุ้นกู้หรือไม่  บริษัทมีการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินของปีนีไ้วห้รือไม่ 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ 1. ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากบั 
3.32 ซึ่ งลดลงจากสิ ้น ปี ท่ีแล้วจาก เดิม 3.59 โดย
แนวโนม้ของ D/E Ratio จะลดลง เน่ืองจากบริษัทคาด
ว่าบริษัทสามารถท าก าไรไดน้ับแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
และหนีส้ินท่ีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน
ทยอยลดลงตามล าดับจากความกา้วหนา้ของงานใน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา 
แมว้่าบริษัทมีแผนท่ีจะออกหุน้กูใ้นปีนี ้โดยบริษัทหวัง
วา่ D/E Ratio ของปีนีจ้ะลดลง  
2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท  จึงยัง ไม่มีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ อาจจะต้องมีการ
พิจารณาการเพ่ิมทุน รวมถึงโครงสรา้งทางการเงินอีก
ครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ส าหรับค่าใชจ้่าย
ทางการเงินมีแนวโนม้จะนอ้ยลง เน่ืองจากเงินตน้และ
อตัราดอกเบีย้ลดลง 

 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้รายงาน 
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
  นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 39. บริษัทไดจ้ัดท ารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ  โดยได้
สรุปสาระส าคญัของรายงานและงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อท่ี
ประชมุ ดงันี ้
 
งบการเงนิรวม 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 10,240.8  11,986.8 11,106.2 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 7,662.6  9,820.7  8,941.3 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 2,578.2  2,166.1  2,165.9 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 3,153.6  3,567.0 4,772.9 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 2,321.7  3,445.2 4,039.6 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 831.9 121.8 733.3 
ก าไรสทุธิส  าหรบัปี (ลา้นบาท) 360.1 (284.6) 1.1 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.32 (0.25) 0.001 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท 
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
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นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ สอบถามเรื่องดอกเบี ้ยเงินกู้ของปี 2562 เทียบกับ
ปัจจบุนัวา่มีแตกตา่งกนัอยู่ก่ีเปอรเ์ซน็ต ์

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ ณ ปัจจุบนัดอกเบีย้ MLR อยู่ท่ีรอ้ยละ 5.25 ลดลงมา
ประมาณรอ้ยละ 0.50 จากช่วงปี 2562  

นายพรเทพ สถติยถ์าวรชัย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ อยากให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของข้อความใน
รายงานประจ าปี 2562 หนา้ 172 ท่ีระบุว่า “ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญา” 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ รายละเอียดดงักล่าวเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็น
เง่ือนไขของการกู้ยืมเงินระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติ
หลงัจากเกิดเหตุการดินสไลดท์ าใหบ้ริษัทไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนดได้ แต่สถาบัน
การเงินเขา้ใจในสาเหตุท่ีเกิดขึน้และไดพิ้จารณาผ่อน
ผนัใหก้บัทางบริษัทในทกุไตรมาส 

นายนพปฎล วรรธนะพศิิษฐ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ 1. อยากทราบรายละเอียด Business Model ของ
โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊กว่าเป็นในลกัษณะใด 
เป็นการขายถ่านหินทัง้หมดใช่หรือไม่ 
2. บริษัทไดพิ้จารณาหรือไม่ว่าราคาถ่านหินเท่าไหร่
บริษัทจงึจะสามารถขายถ่านหินได ้

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ 1. Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหิน เมือง
ก๊กจะเป็นรูปแบบในลักษณะท่ีบริษัทมีฐานะเป็น
เจา้ของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็นการ
ขายถ่านหินทัง้หมด ซึ่งถ่านท่ีไดจ้ากตวัเหมือง บริษัท
ก าลงัพิจารณาว่าจะน าไปขายหรือสรา้งโรงไฟฟ้า แต่
ขณะนีย้งัอยู่ในระหวา่งการพิจารณา  
2. ยังไม่สามารถบอกตัวเลขท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากมี
ปัจจยัท่ีบริษัทไม่สามารถคาดการณไ์ด ้เช่น การขนส่ง 
และภาษีต่าง ๆ แต่คิดว่ามี demand และความคุม้ค่า
อยู่ 

นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ 1. หากบริษัทไมไ่ดก้ าไรจากการขายถ่านหิน เน่ืองจาก
ราคาถ่านหินโลกตกต ่า บริษัทจะด าเนินการต่อหรือไม่ 
หากไมม่ีก าไร 
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2.  ดอก เ บี ้ย ท่ี บ ริ ษั ท กู้ เ งิ น กับ ส ถาบัน กา ร เ งิ น
เปรียบเทียบกบัการออกหุน้กูแ้ตกตา่งกนัอย่างไร 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ 1.  ถ้าการขายถ่ าน หินไม่ ไ ด้ก า ไ ร  บริ ษัทจะไม่
ด  าเนินการตอ่ 
2. หุน้กูท่ี้บริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อตัรา
ดอกเบีย้อยู่ท่ีรอ้ยละ 4.9% - 5.0%  เปรียบเทียบกับ
ดอกเบีย้เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบันการเงินคือ MLR-
1.5% 

จากนั้น เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานไดข้อให ้
ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

 
  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,492,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 437,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูร้ายงานวาระนี ้
ตอ่ท่ีประชมุ 
 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า จะมีการจดัสรรก าไรส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และของดการจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงาน
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ในปีท่ีผ่านมาไดก้ าไรสุทธิประมาณ 1 ลา้นบาท จึงขออนุมตัิการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและของด
จ่ายเงินปันผลในปีนี ้
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้

  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นทนุส ารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั  ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายวิทวสั ศิริสรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นายประภาส วิชากลู กรรมการอิสระ 
4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีความเห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย  
ความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง และ
ไดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายวิทวัส ศิริสรรพ ์      
 2) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์3) นายประภาส วิชากลู และ 4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ออกจากต าแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี  ้
 

1. อนุมัติการเลือกตั้ง  นายวิทวัส ศิริสรรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 534,904,208 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9986 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0014 
งดออกเสียง 4,101,025 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
2. อนุมตัิการเลือกตัง้ นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 529,483,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9785 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0215 
งดออกเสียง 9,522,200 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

3. อนมุตัิการเลือกตัง้ นายประภาส วิชากลู เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย 539,005,233 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.0135 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9865 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

4. อนมุตัิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 538,855,233 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.0129 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9871 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
 
  ประธานไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใน 
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท โดยเมื่อไดพิ้จารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกลเ้คียงกับ
บริษัท จงึเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ   
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
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 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ   

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 
ขออนุมัตคิ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน 2,655,000 บาท) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี  

ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ 
 
  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 448,383,258 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 81.5347 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 101,546,375 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 18.4653 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ                           0.0000  

รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 
 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2563 
 
  ประธานได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน  
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้นายสมคิด 
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เตียตระกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนช์ัชวาล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นายธีรศกัดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นายนรินทร ์ 
จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8593 จากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4. 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท กิจการร่วมคา้
และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงไดเ้สนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 
35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563(ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีบริษัท 3,180,000 3,020,000 

คา่สอบบญัชีกิจการรว่มคา้ 170,000 365,000 

รวม 3,350,000 3,385,000 

 
  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ์  
ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นเงินจ านวน 
3,350,000 บาท  
  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต่  
ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 
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  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงิน

รวมของหุน้กู้ทัง้หมดไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 
 
ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูร้ายงานวาระนี ้

ตอ่ท่ีประชมุ 
 
นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือเตรียมความพรอ้มของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัแผน

ความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพ่ิมวงเงินในการออกหุน้กูอ้ีก 
500 ลา้นบาท รวมกบัของเดิมท่ีมีการออกหุน้กูไ้ปแลว้ 1,000  ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด 
ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท เป็นประเภทหุน้กูทุ้กประเภท มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบีย้ขึน้อยู่กับ
สภาวะและสถานะการณ ์ณ ขณะท่ีออกหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรือไมร่ะบช่ืุอผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธิ 
ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุน้กู ้( issue date) ในแต่
ละคราว 

อา้งถงึมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 
2561 ไดอ้นุมตัิวงเงินรวมส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดย ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของหุน้กูข้องบริษัทท่ี
ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี ้ บริษัทจึง
พิจารณาขอเพ่ิมวงเงินส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทอีก 
500 ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

มลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 

อายหุุน้กู ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พิจารณาการก าหนดอายุ
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ของหุน้กูต้ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใชเ้งิน
และสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ตา่งหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้
เดิม ซึง่ตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนกอ่น
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บั
อนมุตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกได ้ตามจ านวน
ท่ีไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท่ี้ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหม้ีอ  านาจดงัตอ่ไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น  
การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด  
อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และ/หรือสถาบันจัดอันดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลักทรัพย ์และ/หรือบุคคล  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ  านาจใน  
การด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึง
การน าหุ้นกูด้ังกล่าวข้างตน้ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ 
ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต ่

ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
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  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกและการเสนอขายหุน้กูบ้ริษัทอีก 500 ลา้นบาท ซึ่งจะ
ท าใหว้งเงินรวมของหุน้ทัง้หมดไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพ่ิมเติม และมีการตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
 
นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่  ตน้ทุนในการด าเนินงานอย่างท่ีบริษัทแสดง
เอาไวเ้ป็นตน้ทุนท่ีมีนัยยะส าคญัเกือบรอ้ยละ 
20 และรายงานน า้มนัดิบของปีท่ีแลว้อยู่ท่ี 50 
เหรียญต่อบาร์เรล ปีนี ้ราคาน า้มันดิบลดลง
มากถงึ 10 เหรียญช่วงหนึ่งแลว้ขึน้มา 20 – 40 
เหรียญ ดงันัน้ ในไตรมาส 2/2563 จะส่งผลท า
ให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และเพ่ิมก าไรให้
บริษัทไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ หากดูเปรียบเทียบจากไตรมาสท่ี 4/2562 กับ
ไตรมาสท่ี 1/2563 ตน้ทนุคา่น า้มนัตอ่ลกูบาศก์
เมตรท่ีเราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท เป็น 7.5 
บาท  ซึ่ ง ถือว่ ามีนัยยะส าคัญพอสมควร 
พิจารณาจากก าไรท่ีเพ่ิมขึน้จากไตรมาสแรก 
มาจากค่าน ้ามันท่ีลดลงไปด้วย ต้นทุนค่า
น า้มนัท่ีจะประหยดัส าหรบัโครงการในประเทศ 
อาจจะช่วยท าใหบ้ริษัทมีก าไรเพ่ิมมากขึน้ ใน
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ส่วนโครงการของถ่านหิน ท่ีประเทศพม่า 
จะตอ้งดูทัง้เรื่องตน้ทุน เรื่องใบอนุญาต ดงันัน้
ในโครงการถ่านหินในประเทศพม่ายังไม่
นับเป็นประมาณการก าไรในปีนี ้ของบริษัท 
ก าไรจากปีนีจ้ะมาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ
และโครงการเหมืองหงสาเป็นหลกั  

นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่  1. ความเป็นไปไดท่ี้บริษัทจะไดร้ับการอนุมัติ
จากทางการพม่าให้สร้างโรงไฟฟ้า มีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เน่ืองจากราคา
น า้มนัยงัอยู่ในระดบัต ่า 
2. ทางบริษัทมีความพรอ้มทางเทคโนโลยีท่ีจะ
สร้างโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด ซึ่งรวมถึง
เงินทุนด้วย หมายถึงบริษัทจะต้องเพ่ิมทุน
หรือไม่ หรือตอ้งออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท
หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ 1. โอกาสท่ีบริษัทจะได้รับการอนุมัติ
ใบอนุญาตใหส้รา้งโรงไฟฟ้า ตอ้งดู demand 
ในพม่าว่ามี demand ท่ีแน่นอน ซึ่งทางการ
ของประเทศพม่าต้องการให้บริ ษัทสร้าง
โรงไฟฟ้าอยู่แลว้ เน่ืองจากไฟฟ้าท่ีประเทศพมา่
ขาดแคลนมาก แต่ทั้งนี ้ ต้องขึ ้นอยู่กับการ
เจรจาต่อรองราคาและFeasibility Studyเป็น
หลัก  ร วมทั้ ง ก า ร จัดหา เ งิ นทุ น ท่ี บ ริ ษั ท
คาดการณว์า่จะไดจ้ากแหลง่ไหน  
2. บริษัทมีความพรอ้มแน่นอนในการท าเหมือง 
สว่นเรื่องสรา้งโรงไฟฟ้าบริษัทตอ้งมี Strategic 
partner ท่ีมีความช านาญในเรื่องโรงไฟฟ้าเขา้
มาร่วม ดงันัน้บริษัทมีแผนท่ีจะท างานในส่วน
ของการขุดถ่านส่งโรงไฟฟ้าเป็นหลัก ในส่วน
ขอ ง โ ร ง ไ ฟฟ้ า จ ะมี ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญมา ร่ ว ม
ด าเนินงาน ซึ่งบริษัทอาจจะเข้าไปถือหุ้น
เล็กน้อย ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้า
บริษัทมี partner ท่ีแข็งแรง เงินทุนท่ีตอ้งใชก้็
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อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพ่ิมทุนหรือจะออกหุน้กู ้
นัน้แลว้แตส่ถานการณ ์ 

หม่อมราชวงศป์รีดยิาธร เทวกุล 
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ส าหรบัโครงการนีส้ิ่งส  าคญัท่ีสดุคือการเจรจา
เรื่องราคาไฟฟ้า ผูจ้่ายค่าไฟฟ้าเป็นใคร ตอ้ง
เจรจาอีกหลายอย่าง เมื่อเจรจาส าเร็จแล้ว
บริษัทจึงจะหา Strategic partner เขา้มาร่วม
เป็นหุน้ส่วนดว้ย ขึน้อยู่กับลกัษณะการเจรจา 
ขอให้สบายใจว่าถ้าขาดทุนบริษัทจะไม่ท า
แน่นอน 

นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่ ตอ่เน่ืองจากประเดน็ประเทศพมา่ ระหว่างท่ียงั
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ส่ ง อ อ ก ถ่ า น หิ น  
มีค่าใชจ้่ายท่ีเป็นภาระค่าใชจ้่ายรายเดือนต่าง 
ๆ มากนอ้ยเพียงใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ในช่วงท่ีบริษัทยังไม่มีการผลิตเพ่ือการส่งออก 
จึงยังไม่มีค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงถนนใหม ่
ส  าหรบัค่าใชจ้่ายในตอนนีอ้ยู่ท่ีประมาณหลัก 
แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ลา้นบาท
ต่อเดือน เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานท่ีดแูล
บริเวณนัน้ และในส่วนค่าใชจ้่ายในการส ารวจ
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรท่ีบริษัท
ด าเนินงานไปแลว้บางสว่น 

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1.คณุภาพของถ่านหินอยู่ในระดบัในโครงการ
พมา่ 
2.ถ่านหินมีปริมาณส ารองก่ีลา้นตัน และถ่าน
หินของบริษัทสามารถใช้ผลิตก าลังไฟฟ้าได้
ประมาณเท่าใด 
3.ส าหรับถ่ านหินส าหรับการส่งออกจะ
สามารถแข่งขนัไดห้รือไม่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ 1.คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ซั บ บิ ทู มิ นั ส  ( Sub–
bituminous) 
2.ถ่านหินของบริษัทมีอยู่ประมาณ 100 ลา้น
ตันซึ่ งถ้าคิดด้วยตัว เลข นี้สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าได ้600 เมกะวตัต ์ในระยะเวลา 30 ปี 
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3.ในราคาปัจุบันบริษัทเช่ือว่าสามารถแข่งขัน
ได ้ 

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ เรื่องการประมลูงานใหม ่ๆ ในปีนี ้มีบา้งหรือไม่
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และถา้มีบริษัท
จ าเป็นจะตอ้งเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ส าหรบัปีนีเ้ท่าท่ีพิจารณาท่ีแม่เมาะและหงสา
ยังไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการ
ใหม่ ๆ ท่ีหาอยู่ก็ติดเรื่องสถานการณ์COVID 
อยู่ ฉะนั้นก็ยังไม่มีโครงการใหม่ให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

นายนพปฎล วรรธนะพศิิษฐ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ สอบถามว่าบริ ษัทอิตาเลียนไทยฯได้เริ่ ม
ด าเนินการโครงการแม่เมาะ 9 ไปแลว้หรือไม่ /
และมีโอกาสท่ีจะเป็น Joint Venture กัน
หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ บริษัทอิตาเลียนไทยฯก าลงัจะเริ่มด าเนินการ
โครงการแม่เมาะ 9 โดยจะน าเครื่องมือเขา้มา
ก่อน สว่นเรื่องการท างานร่วมกนัตอนนีย้งัไม่มี
แผนงาน 

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยดุงานบา้ง
หรือไม ่ 

นายวิทวัส ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ  

ชีแ้จงวา่ หยดุงานโดยเน่ืองจากอบุตัิเหตนุัน้ไม่มี แต่มีการ
หยุดงานเน่ืองจากมีวางแผนไวแ้ลว้ โดยมีการ
หยุดงานช่วงไตรมาสท่ี 2 ตามแผน relocate 
สายพาน ท่ีแมเ่มาะและหงสาประมาณ 25 วนั  

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ หากฝนตก สามารถท างานไดเ้ต็มท่ีเหมือนกับ
เหตกุารณป์กติท่ีฝนไมต่กหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ กรณีฝนตกท าให้ประสิทธิภาพลดลงบ้าง 
รถบรรทุกตอ้งว่ิงดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้
ท าความเร็วไดช้า้ลง ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
รายวนัลดลง  

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ โครงการใหม่คือเหมืองแม่เมาะ 10 ในปีหนา้
น่าจะมีการประมลูหรือไม่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ ชีแ้จงวา่ ยังไม่มีการประมูลในปีหนา้ ส  าหรับโครงการ
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  แมเ่มาะ 10 น่าจะอีกประมาณ 5 ปี จงึจะมีการ
เปิดประมลู 

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ โครงการเหมืองท่ีพม่า จากท่ีอ่านข่าวทราบว่า
เหมืองนีม้ีบางบริษัทเขา้ไปแลว้ แลว้ยอมถอย
ออกมาไมท่ราบวา่ จริงหรือไม ่ดว้ยสาเหตใุด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ส าหรบัสาเหตท่ีุตอ้งถอยออก แตล่ะบริษัทท่ี
ถอยออกมาก็จะมสีาเหตท่ีุตา่งกนั บริษัทใหญ่ท่ี
ยอมถอยออกมาเพราะกลยทุธไ์มเ่หมือนกบั
บริษัทเรา บริษัทเขาด าเนินการใหญ่เลย โดย
บริษัทเขามีแผนจะสง่ออก 4-5 ลา้นตนั ซึง่
สง่ออกขนาดนัน้มนัเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไมม่ี
ตลาดและการขนสง่ยาก ตอ้งตดัถนนใหมซ่ึง่
อาจจะไมคุ่ม้ สว่นบริษัทเราจะเขา้ไปแบบ
ระมดัระวงั หากไมม่ั่นใจบริษัทจะไมด่  าเนินการ
ตอ่ โดยจะเขา้ไปท าแบบเลก็ ๆ ก่อน คือสง่ออก
ประมาณปีละ 200,000 – 300,000 ตนัก่อน 
โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวตัต ์เมื่อเงินลงทนุนอ้ย
การกระทบชมุชนจะนอ้ยลงซึง่เป็นกลยทุธท่ี์
บริษัทคิดว่าน่าจะดีกว่า  
 

นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ ตน้ทนุน า้มนัเม่ือตอนปี 2562 คา่ใชจ้่ายน า้มนั
ทัง้หมดก่ีลา้นบาท 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ คา่น า้มนัเชือ้เพลิงในปี 2562 มีจ านวน 789 
ลา้นบาท คิดเป็น 16.8% ของรายไดร้วมของ
บริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ หมอ่มราชวงศป์รดียิาธร เทวกุล 

อายุ 73 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ ประธานกรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2561 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 3 ปี (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะดาํรงตําแหน่งรวมเป็น

เวลา 6 ปี) 

จาํนวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 70,000,000 หุน้ (คดิเป็น 6.13% ของทุนจดทะเบยีน) 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิยิมดมีาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุน่ที ่1 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ปริญญากิตติมศกัด์ิ : 

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- เศรษฐศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- เศรษฐศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

- เศรษฐศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ -ไมม่-ี 

ประสบการณ์ทาํงานการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ตาํแหน่งในบริษทั ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

-ไมม่-ี    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 7 แห่ง) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั คอมลงิค ์จาํกดั 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั รฟีายนิ่งโลหะมคี่า จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ไทยเอเซยีแปซฟิิคบรวิเวอรี ่จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการและเลขานุการ มลูนิธอิาจารยป๋์วย 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ สถาบนัป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธคิกึฤทธิ ์80 ฯ 

ปัจจุบนั กรรมการ  The Board of Governors of Asian Institute of 

Management, Philippines 

2544-2549 ผูว้่การธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2549-2550 รองนายกรฐัมนตรแีละ

รฐัมนตร ี

กระทรวงการคลงั 

2557-2558 รองนายกรฐัมนตร ี  
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่กีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563  

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

7/7 ครัง้ 

- 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

-ไมม่-ี 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
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1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไมม่-ี 

  

ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ การวางแผน 

กลยุทธแ์ละการกาํกบัดแูลกจิการ 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ความเหน็ว่าหม่อมราชวงศ์ปรดียิาธร เทวกุล เป็นผูม้คีุณสมบตั ิความสามารถ 

ประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธแ์ละการบรหิารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ในหลากหลายประเภทธุรกจิ เพือ่ส่งเสรมิ

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั รวมถงึความเป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม จงึ

เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ นายศาศวตั   ศริสิรรพ ์

อายุ 57 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 6 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะดาํรงตําแหน่งรวม

เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) 

จาํนวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 1,697,150 หุน้ (คดิเป็น 0.15% ของทุนจดทะเบยีน) 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่94/2555 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่244/2560 

ประสบการณ์ทาํงานการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ตาํแหน่งในบริษทั 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

-ไมม่-ี    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 3 แห่ง) 

2546-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เอสวพีเีค 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สหกลเพาเวอร ์

ปัจจุบนั กรรมการ Mai Khot Energy Limited 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่กีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563  

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

7/7 ครัง้ 

- 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

พีช่ายของนายวทิวสั ศริสิรรพ,์ นายภวตั ศริสิรรพ ์และนายกวติม ์ศริสิรรพ ์

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ -เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไมม่-ี 

  

ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้และความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ความเหน็ว่าคุณศาศวตั ศริสิรรพเ์ป็นผูม้คีุณสมบตั ิความสามารถ ประสบการณ์

และเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ โดยปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ

บรษิทัและเป็นผูซ้ึ่งขบัเคลื่อนความสําเร็จและการเตบิโตให้กบับรษิัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการพจิารณาแล้ว

เหน็ว่าเป็นคุณสมบตัทิีจ่าํเป็นต่อการกาํกบัดแูลกจิการ จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ

บรษิทั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ-สกลุ นางกิง่เทยีน บางออ้ 
อายุ 75 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 6 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 150,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 
คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่1/2550 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่53/2548 

ประสบการณ์ท างานการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษทั 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 1 แห่ง) 

   
2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์  
    

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 1  แห่ง) 

2548-ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บจ. com-link  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563  
 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

7/7 ครัง้ 
5/5 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

-ไมม่-ี 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไมเ่ป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 
3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไมม่-ี 
  
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วความเห็นว่าคุณกิ่งเทยีน บางอ้อเป็นผู้มคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระ

ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนดตลอดจนมคีวามสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะและเชีย่วชาญในดา้นการก ากบัดูแล
กิจการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 

 ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์

อายุ 51 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 6 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้กาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะดาํรงตําแหน่งรวม

เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) 

จาํนวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 150,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ(บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่BJC/2547 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่88/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18/2550 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที ่3/2551 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่15/2555 

- หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที ่3/2556 

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่8/2557 

- หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที ่5/2561 
การอบรมทัว่ไป 

- อบรมมาตรฐานบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี63.5 ชัว่โมง ปี 2563 
ประสบการณ์ทาํงานการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ตาํแหน่งในบริษทั 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 3 แห่ง) 

2562-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ 

2561 กรรมการ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ 

2559-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง/กรรมการทีป่รกึษาการ

ลงทุน 

บมจ. แอพ็พลาย ดบี ี 

2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. ซ.ีพ.ีแอล กรุ๊ป 

 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารใน

บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 

(ปัจจุบนั 3  แห่ง) 

2552-ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาชพีบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บจ. เจรญิสนิ แอสเสท 

2558-ปัจจุบนั ผูส้อบบญัช ี บจ. กรนิทร ์ออดทิ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่กีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563  

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

7/7 ครัง้ 

5/5 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

-ไมม่-ี 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 

 

 

 

 

 

1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไมม่-ี 

  

ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการเงนิและการกาํกบัดแูลกจิการ 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแล้วความเห็นว่าดร.มงคล เหล่าวรพงศ์เป็นผู้มคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการอสิระ

ครบถว้นตามทีก่ฎหมายกาํหนดตลอดจนมคีวามสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะและเชีย่วชาญในดา้นการเงนิและการ

กาํกบัดแูลกจิการ เพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั รวมถงึความเป็น

ผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 

ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – นามสกลุ นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล                        

เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 6660 

ตาํแหน่งปัจจบุนั หุน้สว่นบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย ์

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท คณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ • ประสบการณ์ด้านบญัชกีบักจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะมากกว่า 

22 ปีกับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให้บริการลูกค้าใน

หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึง บรรษัทต่างชาติและบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน

โทรคมนาคม การผลติ บรกิารและอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ 

กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่หรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 

ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาววราพร ประภาศริกุิล                     

เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 4579 

ตาํแหน่งปัจจบุนั หุน้สว่นบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย ์

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ มหาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ • คุณวราพรมปีระสบการณ์การทํางานดา้นการตรวจสอบบญัช ี 30 ปี 

กบั บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั และยงัมปีระสบการณ์การทํางาน

กับลูกค้าต่างชาติจํานวนมากและลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• คุณวราภรณ์เป็นหวัหน้าและดูแลการตรวจสอบในเน้ืองานทีแ่ตกต่าง 

แต่เน้นเฉพาะในบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่เกีย่วขอ้ง

กับสถาบันการเงิน การธนาคารการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์น้ํามนัและก๊าซ ธุรกจิบรกิารการคา้ปลกีและผูบ้รโิภค 

ผลติภณัฑ ์นอกจากงานตรวจสอบดงักล่าวแลว้คุณวราภรณ์ยงัมสี่วน

ร่วมอย่างกวา้งขวางในงานทีไ่ม่ใช่งานตรวจสอบจํานวนมาก คุณวรา

ภรณ์เป็นผู้นําและให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการแปลง TFRS และการ

รายงาน TFRS จาํนวนมาก 

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ 

กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่หรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 

ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาวอศิราภรณ์ วสิทุธญิาณ                  

เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 7480 

ตาํแหน่งปัจจบุนั หุน้สว่นบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย ์

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ • คุณอสิราภรณ์มปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตรวจสอบบญัชกีบั 

บรษิัท สาํนักงาน อวีาย จํากดั ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกนั

โดยให้บรกิารทัง้ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าตางชาติและในกลุ่มลูกค้า 

SET และ MAI  

• คุณอิสราภรณ์ทํางานตรวจสอบบญัชใีนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

เป็นเวลาหลายปีและมปีระสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน้ํามนั

และก๊าซ ขนสง่ การผลติและการคา้ อย่างไรกต็ามในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่าน

มาคุณอิสราภรณ์ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านพลังงานและ

สาธารณูปโภคธุรกจิคา้ปลกี และอคีอมเมริซ์ นอกจากน้ีประสบการณ์

ของอสิราภรณ์ยงัรวมถงึการตรวจสอบการควบคุมภายในของ บรษิทั

ย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบั Sarbanes-Oxley 

และงานดา้นการตรวจสอบสถานะ 

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ 

กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่หรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 

หนา้ 1 ของ 5 

เอกสารหรือหลักฐานทีผู่้ถือหุน้ต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงือ่นไข หลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ค าชีแ้จง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทไดจ้ัดใหมี้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก  าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง 
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ไดก้  าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชมุผูถื้อหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก  าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชมุนีแ้ละผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทที่ http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/ 
 วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ (นอกจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้) สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ โดยบริษัท  
ขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหใ้ช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท  
ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ)์ เลขที่ 47/10 ซอย 
อมรพนัธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอรโ์ทรศพัท ์02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิท ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 

4. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

5. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะพรอ้มผูร้บัมอบ
ฉันทะและปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวนัที่ของหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว ทัง้นี ้
บรษัิทจะอ านวยความสะดวกในการจดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉันทะ 

6. ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

  

http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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วิธีการลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของ 
วนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส  านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 47/10 
ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาดว้ย 12 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิมิใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลงัเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธ  
การลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชมุ 

เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุน้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

(ข) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งลงนามในหนังสือ 
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทน 
นิติบคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

3.1 เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ดงักลา่ว 

(จ)  เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3.2 เอกสารจากผูถื้อหุน้ 

(ก) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 
ผูถื้อหุน้ ซึง่มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจตามขอ้ 3.2 (ก) เป็นผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian)  
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ส าหรบัเอกสารใดที่จดัท  าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มกนัดว้ย โดยผูถื้อหุน้หรอืผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

บรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้ตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นสมควร 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

1. หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 

2. ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

3. ผูร้บัมอบฉันทะจากคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

4. บรษัิทจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (ก) ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง (ข) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

5. ในกรณีที่ผู ้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พรอ้มกับ 
การลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉันทะ โดยจะไมแ่จกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
บรษัิทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่ของบรษัิท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด โดยบริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นดว้ยท า
เครือ่งหมายในชอ่งเห็นดว้ยในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้กรณี
ท าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนไมช่ดัเจน หรอืมีการแกไ้ขเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือชื่อก ากบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็น
บตัรเสีย 

7. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะจดัใหมี้การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าแนวทางที่ดีในการจดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ทัง้ที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บรษัิทจงึจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เห็นดว้ย
ตอ่ไป 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุ หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ 
แจง้ช่ือและนามสกลุของตนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

9. มติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กรณีปกติมติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ 5 ของ 5 

9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนด โดยบรษัิทไดร้ะบกุารลงมติไวต้อนทา้ยของแตล่ะวาระการประชมุแลว้ 

9.3  หากคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

9.4 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

10. การนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าทนัที โดยประธานในที่ประชมุ หรอืบคุคลที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย จะแจง้ผลการนับ
คะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบภายหลงัการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

บรษัิทใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัใหมี้ที่ปรกึษากฎหมาย และ/หรอื ตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย
ท าหนา้ที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพ่ือสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดก้าํหนดมาตรการและแนวปฏบิตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ภายใตส้ถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

 

  1. บริษัทได้ค ํานึงถึงการเสริมสร ้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2564 พร ้อมเอกสารที่ เ ก่ียวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท 

www.sahakol.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์และจดัสง่แบบแจง้การประชมุและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบล่วงหนา้ตาม

กาํหนดตอ่ไป 

2. บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเ ข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   2.1 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะ

ไดจ้ดัส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้ หรือทางเว็บไซตบ์ริษัท (บริษัทแนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหนา้) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและ

หลกัฐาน ใสซ่องไปรษณียต์อบรบั ซึง่บรษัิทจะจดัสง่ใหโ้ดยไมต่อ้งติดแสตมป์ 

 2.2 ขอแจง้ชอ่งทางการสง่คาํถามลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้งกับวาระการ

ประชมุไดเ้ป็นการล่วงหนา้ ซึ่งบริษัทจะบันทึกคาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถว้น โดยสามารถเลือกช่องทางการส่ง

คาํถามลว่งหนา้ ดงันี ้

 - ส่งมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซึ่งไดส้่งไปพรอ้มแบบแจง้การ

ประชมุที่จะไดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้หนงัสือเชิญประชมุ 

 - จดหมายอิเล็กทรอนิกสท์ี่ ircontact@sahakol.com 

  - โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881 

 3. บรษัิทจะจดัใหมี้การทาํความสะอาดฆ่าเชือ้ภายในหอ้งประชมุทกุหอ้งลว่งหนา้ 1 วนัก่อนประชมุ 

4. บรษัิทจะเตรยีมการจดัการประชมุเพ่ือลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ที่การประชมุ โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

แ ล ะ ใ น จุด ต่ า ง  ๆ  เช่ น  จุด คัด ก ร อง  จุด ต ร ว จ เ อ กส า ร  จุด ล ง ท ะ เ บี ยน  ร ว ม ถึ งจ ํา กั ด จํา นว น ผู้ ใ ช้ลิ ฟท์ใ นแ ต่ ล ะร อ บ  โ ด ย 

การจดัที่นั่งในหอ้งประชมุซึง่มีจาํนวนจาํกดัจะสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ (“ผูเ้ขา้รว่มประชมุ”) ไดป้ระมาณ 50 ที่นั่ง และ

จะระบหุมายเลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทจงึใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขดงักลา่วเพ่ือ

ประโยชนใ์นการป้องกนัหรอืติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมทีมี่ความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษัิทขอใหป้ฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิ

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

 5.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานที่จดัประชมุ โดยหากผูเ้ขา้รว่มประชมุหรือ

บคุคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือมีอาการ

เจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีนํา้มกู หรือไม่ปฏิบัติตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที่ทางการแพทย ์บริษัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้บริเวณพืน้ที่จัดการ

ประชมุ และเขา้ร่วมประชุม แต่ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระได ้ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้น

สขุภาพหรอืประวตัิการเดินทางของทา่นตอ่บรษัิท 

 5.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกาย โดยบริษัทกาํหนดจดุเพ่ือคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุก่อนเขา้สู่บริเวณ

พืน้ที่การจดัประชมุ โดยหากผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอณุหภมิูรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ และ

mailto:ircontact@sahakol.com
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ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอรแ์ละสวมหน้ากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทาํความ

สะอาดมือด้วยแอลกอฮอลเ์จลทีจ่ัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

 5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ใหผู้้เข้าร่วมประชุมทีไ่ม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทาํแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโค

โรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพืน้ทีจ่ัดการประชุม 

 5.4 เ พ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับ 

การสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในที่ประชุม ขอใหส้่งคาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บริษัท เพ่ือจัดส่งคาํถามแก่ประธาน

กรรมการตอ่ไป 

6. บริษัทของดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

7. หากสถานการณมี์การเปลี่ยนแปลง หรอืมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะแจง้

ใหท้า่นทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.sahakol.com) 

ทัง้นี ้การดาํเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตัิขา้งตน้อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชมุ บรษัิทขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

http://www.sahakol.com/
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แบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 ในวันพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 1 บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

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 

บรษัิทขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 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) 

 

ช่ือ – สกลุ (Name-Surname)____________________________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)____________________________ 

  1. ทา่นมีไขห้รอืไม ่(≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)     ใช ่(Yes) � ไมใ่ช ่(No) � 

  2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่Do you have any of the following symptoms? 

   ไอ Cough        ใช ่(Yes) �  ไมใ่ช ่(No) � 

   เจ็บคอ Sore throat      ใช ่(Yes) �  ไมใ่ช ่(No) � 

   นํา้มกูไหล Runny nose      ใช ่(Yes) �  ไมใ่ช ่(No) � 

   เหน่ือยหอบ Shortness of breath     ใช ่(Yes) �  ไมใ่ช ่(No) � 

  3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผา่นมาหรอืไม่ 

      Have you traveled from/ transited overseas or come from areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

   � ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที่ (I have traveled to):_________________________________ 

   � ไมใ่ช ่(No) 

  4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยหรอืผูท้ี่ตอ้งสงสยัวา่ตดิ COVID-19 หรอืไม่ 

      Have you been in physical contact with any patients or person who is suspected to have COVID-19? 

   � ใช ่(Yes) 

   � ไมใ่ช ่(No) 

 

หมายเหต ุหากพบว่าท่านมีไข ้(≥ 37.5 °C) หรอืมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบรษัิทระบไุวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของ 

COVID-19 หรือมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัการติด COVID-19 บริษัทขอใหท่้านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกองควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 

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. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ   _____   
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง    
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
 District                    Province                                    Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to               votes as follows 

   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                  votes  
   หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

     preference share                     shares   and have the rights to vote equal to                                             votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

  1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง         อ  าเภอ_____  
Road                                      Sub-District                        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                 Postal Code                

 หรือ/Or 

ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที่    __ 
Name                                        age                  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________  
Road                                      Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                 Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช Mr. Sirichai  Towiriyawate  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระ 
คนอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 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). 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน
วิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
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.  

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ      
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง    
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
 District                    Province                                    Postal Code 
  
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                         shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 
   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                     votes  
   หุน้บรุมิสทิธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

     preference share                        shares   and have the rights to vote equal to                                               votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 

Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________ 
Road                                     Sub-District        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                 

 หรือ/Or 

ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที่    __ 
Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________  
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1 .  กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช Mr. Sirichai  Towiriyawate  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระคน
อ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9 
ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 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). 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
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.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วำระที ่1   เร่ืองทีป่ระธำนแจ้งใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
Agenda item no. 1   Matter to be informed by the Chairman 

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที ่2   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวำคม 2563 

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended 
December 31, 2020 
(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติรำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด วันที ่ 
31 ธันวำคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the 
fiscal year ended December 31, 2020 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select  one of the independent 
directors. 
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วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

Agenda item no. 5 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. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

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 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 
2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by 

rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ หมอ่มราชวงศป์รดีิยาธร เทวกลุ 
 Director’s name M.R.Pridiyathorn Devakula 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 
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2.  ชื่อกรรมการ นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Sasavat Sirison 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นางก่ิงเทียน บางออ้ 
 Director’s name Mrs. Kingthien Bang-or 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

4.  ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์
 Director’s name Dr. Mongkon Laoworapong 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 7   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 8   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่9 พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 
(วัตถุประสงคข์องบรษัท) อีก 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 39 ข้อ 

Agenda item no. 9 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 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้บริษัทอีก 100 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ล้ำนบำท 

Agenda item no. 10 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  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 11 To consider other matters (If any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
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. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่น้ัน) 

(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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ      
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง    
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
 District                    Province                                    Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                              
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                          shares   and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                     votes  
   หุน้บรุมิสทิธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

     preference share                        shares  and have the rights to vote equal to                                                votes 
  
(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                              
 
หรือ/Or 

 
ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที่    __ 
Name                                        age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                              

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉันทะ 
If choosing No. 1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช Mr. Sirichai  Towiriyawate  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระคนอ่ืนเป็นผูร้บั
มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 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). 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial of my/our proxy as follows:  

  หุน้สามญั          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda item no. 1   Matter informed by the Chairman 

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended December 

31, 2020 
(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติ รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the fiscal year 
ended December 31, 2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 5 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. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

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 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 
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ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors individually 
 
1.  ชื่อกรรมการ หมอ่มราชวงศป์รดีิยาธร เทวกลุ 
 Director’s name M.R.Pridiyathorn Devakula 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ชื่อกรรมการ นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Sasavat Sirison 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นางก่ิงเทียน บางออ้ 
 Director’s name Mrs. Kingthien Bang-or 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

4.  ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์
 Director’s name Dr. Mongkon Laoworapong 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
(วัตถุประสงคข์องบริษัท) อีก 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 39 ข้อ 

Agenda item no. 9 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  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่
เกิน 1,600 ล้านบาท 

Agenda item no. 10 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  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 To consider other matters (If any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หนา้ 6 ของ 7 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส  านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
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. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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หนา้ 1 ของ 2 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผูท้รงคณุวฒุิ ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสม
ดา้นอื่น ๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบาย
การแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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หนา้ 2 ของ 2 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

 



     สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 

 

 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกลุ นายศริชิยั โตวริยิะเวช 

อายุ 56 ปี 

ท่ีอยู่ 20/217 หมูท่ี ่9 ต.บางตาล อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่1/2550 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่53/2548 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2558-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทุน

และบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 

2559-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บจ. ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ 

2557-2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์

2557-2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชยี  
ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไมม่-ี 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นในครัง้น้ี วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นในครัง้น้ี -ไมม่-ี 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไมม่-ี 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 10 

หนา้ 1 ของ 3 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที่ 5  
คณะกรรมกำรบริษัท 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้คณะกรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น 

ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล
ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
 

หมวดที ่6  
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จ านวน 
ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุล
ในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี การประชุม 
ผูถื้อหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  
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ขอ้ 32.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 33.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่
และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี  ้
ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักลา่ว  

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง  (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท  
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  
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(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  
(จ)  การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท  
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษัิท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น  

ขอ้ 36.  กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1)  พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา  
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  
(7)  กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีน่  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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* กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  

วันพฤหสับดีที ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 12.30 น.) 

ตรวจเอกสารผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ 
(เริ่ม 12.30 น.) 

ตรวจสอบเอกสาร 
 แสดงบตัรประจ าตวั 

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะ 
 ส าเนาบตัรประชาชนตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ท่ีมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รบับตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุ

ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใด ๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  าหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทจัดใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การประชุม เป็นไปตาม
กฎหมายและตามขอ้บงัคบับรษัิท 
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แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นลา่ง แลว้สง่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรอื โทร 02-9410888 ตอ่ 70 

 

เรียน เลขานุการ 

ขา้พเจา้........................................................................................................................................................................... 
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มีความประสงคจ์ะขอรบัเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ในรูปแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครือ่งหมายบนช่องสีเ่หลีย่ม) 
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