
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 1 บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

 
เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 

เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียนโปรดน า “แบบฟอรม์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” 

 ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
 

 

 

ส าหรบัมาตรการและแนวปฏิบติัโดยละเอียดจะแสดงอยู่ในเอกสารน้ี 

โปรดท าความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน 

 

 

 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีผ่านการคดักรอง โปรดสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดการประชุม  

บริษทังดการแจกของช าร่วย และไม่อนุญาตให้รบัประทานอาหารในท่ีประชุม 
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วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 
  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 และ 4 
  แบบแสดงขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มดว้ยงบ

การเงินรวมของบรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จดัท าในรูปแบบ QR code 

 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
  ประวตัิย่อของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อไดร้บัเลือกตัง้

เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 8 
  รายละเอียดของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและการก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2565 
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์วิธี

ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ค าชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนบัคะแนนเสียง 

6. มาตรการและแนวปฏิบตัิการการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

7. แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

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

9. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉันทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉนัทะ และค านิยามของกรรมการอิสระ 

10. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. รายละเอียดขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  
12.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้โดยสงัเขป 
13. แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

หมายเหต:ุ หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคท์ี่จะขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจง้ความประสงคม์ายงั ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-0888 ต่อ 70 

https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 

14 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่บรษิทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 เมื่ อวันที่  22 เมษายน 2564 ซึ่ ง 
บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนั และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทั้งเผยแพร่รายงาน
ประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com) โดยได้แนบส าเนา
รายงานการประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบ
บัญชีปี 2564 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทาง 
การเงิน” ของแบบแสดงข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  

https://www.sahakol.com/shareholder-info/
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 39. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทกุปี 

 ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้ดัท างบการเงินรวมของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 2564 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และไดผ่้านการสอบทานพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดังปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

โดยมีสรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาดงันี ้

งบการเงนิรวม         หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 11,106.2 10,009.4 9,210.2 
หนีสิ้นรวม(ลา้นบาท) 8,941.3 7,597.1 6,551.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 2,164.9 2,412.3 2,658.4 
รายไดร้วม(ลา้นบาท) 4,772.9 4,771.3 4,803.0 
ค่าใชจ้่ายรวม (ลา้นบาท) 4,389.0 4,224.8 4,208.9 
ตน้ทนุทางการเงิน (ลา้นบาท) 389.3 315.7 263.8 
*ก าไรสทุธิส าหรบัปี (ลา้นบาท) 1.1 241.0 350.8 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.001 0.21 0.31 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ของบรษิัทแลว้ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45. ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน 

ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 94,650,277 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท ซึ่ง
ยงัไม่ถึงรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ใหค้วามเห็นการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้งสิ ้น 
20,265,723 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของก าไรสุทธิส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินก าไรจ านวนดังกล่าวเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 114,916,000 บาท 
ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.9 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้เมื่อค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง การลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ  โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภาวะ
สงครามที่มีผลต่อความไม่แน่นอนในการลงทนุรวมถึงราคาตน้ทนุการผลิต จึงขอเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 91,932,800 บาท  

ทั้งนี ้ บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล  (Record Date) ในวันที่ 
1 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท เห็นชอบตามที่ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

1. อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน
ทั้ง สิ ้น  20,265,723 บาท คิด เป็นร้อยละ 6 ของก าไรสุท ธิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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2. อนุมัติการการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 91,932,800 บาท  

• วันขึ ้น เค รื่อ งหมาย  XD (วันที่ ไม่ ได้รับ สิท ธิ เงิน ปันผล ) วันแรกคื อ 
31 มีนาคม 2565 

• วันก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  11 พฤษภาคม 2565 (โดยจะจ่ายเมื่อ
ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้) 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17.ซึ่งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มา
ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลงัจาก
การจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

2) นายกวิตม ์ ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

3) นายชาลี รกัษ์สธีุ กรรมการ 

4) นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัที่ 21 มกราคม 2565 ถึง
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาสปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัท 

ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาไดพ้ิจารณากลั่นกรอง
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้ โดยไดพ้ิจารณาเกณฑค์ุณสมบัติของ
กรรมการจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในดา้นต่าง ๆ การแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
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อย่างสงูต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหนา้ที่
กรรมการไดเ้ป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท เห็นสมควรว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติ
ครบถว้น ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวตัิย่อและขอ้มลูของกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่ง และไดร้บั
การเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งไดจ้ัดส่งให้กับผูถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดงันี ้

1) นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

2) นายกวิตม ์ ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

3) นายชาลี รกัษ์สธีุ กรรมการ 

4) นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และ
ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน จึง
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2565 รวม
ทั้งสิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 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/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
ขออนุมัตคิ่าตอบแทนรวมทัง้สิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จริงจ านวน
2,625,000 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2565 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท  

การลงมติ วาระนี ้จะตอ้งได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบัติ
หนา้ที่ของผูส้อบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2565 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ส าหรบังบการเงินของบรษิัทส าหรบัปี 2565 ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีทีส่อบบัญชี
ให้บริษัท 

นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ                   หรือ 6660 1 
นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ               หรือ 4579 - 
นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ             7480 - 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี
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ผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกนั โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 4 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่า
ค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
จ านวน 1,700,000 บาท ท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึง
ค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-audit fee) ถา้หากมีบรษิัทจะจ่ายตามจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบญัชงีบการเงินรวมประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
ของบรษิัท(บาท) 

1,700,000 1,600,000 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่
สอบบัญชีให้

บริษัท 

นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ          หรือ 6660 1 
นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ      หรือ 4579 - 
นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ             7480 - 

 ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเงินจ านวน 1,700,000 บาท  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ไม่ ได้ 

มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 ไดม้ีมติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 
20,000,000 หุ้น โดยก าหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภายหลังการใช้



 

หนา้9ของ14 

สิทธิครัง้สุดท้ายและการจดทะเบียนทุนช าระแล้ว บริษัทมีหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
จ านวน 840,000 หุน้ ดงันัน้  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุม พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการลดทุน
จดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ (ESOP Warrant) จ านวน 840,000 หุน้ ท าใหเ้หลือหุน้จดทะเบียน 1,149,160,000 
หุน้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบียน 
ดงันี ้

 ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,149,160,000 บาท  

  แบ่งออกเป็น  1,149,160,000 หุน้ 

  มลูค่าหุน้ละ            1.00 บาท 

  โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั  1,149,160,000 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ       - หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัท
โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ีไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP 
Warrant) ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้  และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษิัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,149,160,000 บาท  

  แบ่งออกเป็น  1,149,160,000 หุน้ 

  มลูค่าหุน้ละ            1.00 บาท 

  โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั  1,149,160,000 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ       - หุน้ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้วงเงินรวม
ของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อเตรียมความพรอ้มของบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต 
ฝ่ายบรหิารของบรษิัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชมุว่า บรษิัทควรเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี ้เสนอขายในตลาดทุน ในครัง้นี ้ จึงขอเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี ้ในรูปของหุ้นกู ้
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คณะกรรมการบรษิัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูบ้รษิัทอีก 700 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงนิรวมของหุน้กูท้ัง้หมดไม่เกิน 2,300 ลา้น
บาทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนในวันที่
ออกหุน้กู ้(Issue Date) ในแต่ละคราว 
อา้งถึงมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อ
วนัที่ 22 เมษายน 2564 ไดอ้นุมัติวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 
1,600 ล้านบาท  โดย ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,600 
ล้านบาท ในครั้งนี ้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน
ส าหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกูข้องบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท 
 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ ให้ ค ณ ะ ก ร รม ก า รบ 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/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได ้การออกเสนอขายสามารถ
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เสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลังจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ไดอ้อก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมัติขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมคว รเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนในวันที่
ออกหุน้กู ้(Issue Date) ในแต่ละคราว 
 
อา้งถึงมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อ
วนัที่ 22 เมษายน 2564 ไดอ้นุมัติวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 
1,600 ล้านบาท  โดย ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,600 
ล้านบาท ในครั้งนี ้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน
ส าหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกูข้องบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท 
 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ ให้ ค ณ ะ ก ร รม ก า รบ ริ ษั ท  แ ล ะ /ห รื อ บุ ค ค ล ที่
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คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายขุองหุน้กูต้าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่
ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได ้การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลังจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ไดอ้อก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมัติขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/

หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ  านาจดงัต่อไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เช่น การก าหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ัด
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/
หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจใน 
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้
รวมถึงการน าหุน้กูด้ังกล่าวขา้งตน้ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรอง
แห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 
  บริษัทก าหนดใหว้นัพุธที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวนัก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ (Record Date) ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ทกุรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วมประชุม ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่ บรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียน
เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. 
   เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
ประชุม รวมถึงผูท้ี่มีส่วนรว่มในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการ
และแนวปฏิบัติการการประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 และน าส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษิัทก่อนเขา้ประชมุ 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด

กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 ส่วนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

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

อนึ่ง เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทดงันี ้

1) นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช 
2) นางกิ่งเทียน บางออ้ 
3) ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณก์ารท างานปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
และโปรดจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 และเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือส่งเอกสารใหบ้รษิัท ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งเอกสาร
ดงักล่าวมาที่ 
  

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

บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบ
ฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11 

ทั้งนี ้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และวาระ 
การประชุม ดงักล่าวใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท (https://www.sahakol.com) นอกจากนี ้
ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบหนงัสือ กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอรบัแบบ
แสดงข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 แล้วส่งแบบฟอรม์
ดงักล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 70 

กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ  เลขานุการบริษัท  E-mail: 
surapol@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 66 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ม.ร.ว.ปรีดิยากร   เทวกลุ) 
ประธานกรรมการบรษิัท 

https://www.sahakol.com/
mailto:ircontact@sahakol.com
mailto:surapol@sahakol.com


  ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 
1 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดี
รงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสรุพล อน้สวุรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมในการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“ทีป่ระชุม”) ของบรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้ลา่วแนะน า
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายอิสระ ซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดบั
ดงัต่อไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร   เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางกิ่งเทียน บางออ้  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศาศวตั  ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
8. นายกวิตม ์ ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
9. นายชาลี รกัษส์ธีุ  กรรมการ  
10. นายประภาส วิชากลู  กรรมการอิสระ 
11. นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ (เขา้รว่มประชมุผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิกส)์  
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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นางสาววิจิตรพรรณ  คลา้ยอบุล ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นางสาวชวลันชุ         จารุจารีต ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
3. นางสาวตติญา ตรีรคานนท ์ ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
4. นายวชัรนิทร ์ ภสัรพงษก์ลุ ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
5. นายธันระวีร ์ ภทัรวินิจ  ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
ในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวน

รวมทัง้สิน้ 43 ราย นับรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 507,274,824 หุน้ หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 44.2474 ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ

การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็น
การล่วงหนา้ ระหว่างวนัที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาสปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัท 

 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในการลงมติแต่ละ

วาระ หากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชวิ้ธีการยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของ
ทางบรษิัทด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนน และไดแ้จง้ที่ประชมุใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในที่ประชมุ ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ไดร้ะบุ
ในหนงัสือเชิญประชมุ) และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า กอ่นลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ตอ้งการ
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแจง้ชื่อและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้
พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัวาระการประชมุที่พิจารณา ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนทา้ยในวาระพิจารณา
เรื่องอื่นๆ  
 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ี
ตวัแทนจากส านกังานกฎหมายบรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั ผูต้รวจสอบบญัชีของจากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั 
จ ากัด และผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระของ
การประชมุในครัง้นี ้ 
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จากนัน้ หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 
  ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้ มี
รายละเอียดที่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบซึ่งจะไดก้ลา่วในวาระถดัไป  

 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง   

 
วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทไดส้่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพทย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่การ
ประชุมดงักล่าวในเว็บไซตข์องบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลง
มติในวาระนี ้

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

   
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายศาศวตั ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อ 
ที่ประชมุ 
 

นายศาศวตั ศิริสรรพ ์ไดช้ีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปดงันี ้

 
รายไดร้วมของบริษัทในปี 2563 มีจ  านวนเท่ากับ 4,776 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มี

รายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 4,773 ลา้นบาท เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.1  

ก าไรก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย (EBITDA) ของปี 2563 เท่ากับ 1,647 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 76 ลา้นบาทจากในปี 2562 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 1,571 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 5 
โดยมี EBITDA margin เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 34 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 35 ในปี 2563 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทในปี 2563 มีจ านวนเท่ากับ 241 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มี
ก าไรสทุธิจ านวน 1 ลา้นบาท  

บริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 3.59 เท่าในปี 2562 เป็น 2.85 เท่าในปี 
2563 และมีแนวโนม้ที่จะลดลงในปี 2564 และในปีต่อ ๆ ไป 

การใชค้ืนเงินกูร้ะยะยาวในปี 2563 มีจ านวน 859 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ใชค้ืนเงินกู้
จ  านวน 1,296 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ประกอบกับสถานการณด์ินสไลดท์ี่สืบเนื่องมาจาก     
ปีก่อน ท าใหธ้นาคารยินยอมใหบ้รษิัทลดสดัสว่นการใชค้ืนเงินกูล้ง 

ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากจ านวน 389 ลา้นบาท ในปี 2562 เหลือจ านวน 314 ลา้นบาท       
ในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทไดป้รบัปรุงโครงสรา้งการบริหารที่เหมืองแม่เมาะ โดยเริ่มตน้เมื่อปลายปี 
2562 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ท าใหป้ระสิทธิภาพการบริหารโครงการที่เหมืองแม่เมาะดีขึน้ รวมถึงการปรับ
สวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานเพื่อสรา้งแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลใหผ้ล
ประกอบการของบริษัทดีขึน้เป็นอย่างมาก อีกทัง้ในปีนีบ้ริษัทขุดขนดินไดส้งูถึง 83 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึ่งเป็น
ปริมาณที่มากที่สุดตัง้แต่ด าเนินงานมา รวมทัง้ไดจ้ัดท าโครงการประหยดัตน้ทุนทัง้ในเรื่องของการซ่อมบ ารุง
และการจดัซือ้จดัจา้ง ท าใหค้่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนยัส  าคญั นอกจากนีใ้นปี 2563 ยงัเป็นปีแรกที่บรษิัท
รบัรูร้ายไดข้องโครงการบรหิารจดัการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M) 
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ส าหรบัรายไดใ้นแต่ละโครงการของบริษัทจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 

และโครงการเหมืองหงสา และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 
 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 3,277 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 816 
ลา้นบาทจากในปี 2562 ที่มีรายไดจ้ านวน 2,461 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ที่หกัค่าเสื่อม
ราคาปี 2563 มีจ  านวน  775 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 94 ลา้นบาท จากในปี 2562 ที่มีก าไร
ขั้นต้นจ านวน 681 ล้านบาท  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และการน าเครื่องจกัรเพิ่มเขา้มาช่วยท างาน 

• โครงการเหมืองหงสามีรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 1,203 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 96 ลา้นบาท
จากปี 2562 ที่มีรายไดจ้ านวน 1,107 ลา้นบาท ส าหรับก าไรขั้นตน้ที่หักค่าเสื่อมราคาในปี 
2563 มีจ านวน 243 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท จากในปี 2562 ที่มีก าไรขัน้ตน้ 
231 ลา้นบาท แต่มีอตัราการท าก าไรลดลงเนื่องจากโครงการไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดินไหว
และการ Shut-down maintenance นอกก าหนดของโรงไฟฟ้าหงสา และผลกระทบเล็กนอ้ย
จาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพืน้ที่ท  างานและตอ้งมีการกักตัวตามสาธารณสุขในพืน้ที่
ก าหนด 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2563 เฉพาะในไตรมาสที่ 1 จ านวน 223 ล้านบาท 
ส าหรบัก าไรขัน้ตน้หลงัหกัค่าเสื่อมราคา มีจ านวน 56 ลา้นบาท ซึ่งสิน้สดุโครงการในไตรมาสที่ 
1/2564 โดยบริษัทไดส้ง่มอบพืน้ที่งานใหก้ับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
ในสญัญา เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563  

  

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ 

% อตัราก าไรสทุธิ 
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ส าหรบัปรมิาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้สดุปี 2563 ของบรษิัทมีมลูค่ารวม 22,997 
ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการเหมอืงหงสามลูค่า 7,960 ลา้นบาท โครงการบรหิารจดัการระบบสายพานหงสา 
(Hongsa O&M) มลูค่า 1,996 ลา้นบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมลูค่า 13,041 ลา้นบาท  

 

 
 
ในส่วนของโครงการใหม่ ในตอนนีบ้ริษัทได้ยื่นประมูลงานโครงการใหม่ 4 โครงการ ที่เหมือง 

หงสา สปป.ลาว แบ่งเป็นโครงการขุดขนดิน 2 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 1,100 ลา้นบาท ในแต่ละโครงการ 
โดยเริ่มด าเนินงานปี 2565 ถึง 2569 ทัง้ 2 โครงการ สว่นโครงการที่ 3 เป็นโครงการติดตัง้ระบบสายพานโดยบริษัทจะ
รบัเงินเป็นค่าเช่า (Build, Lease and Transfer) มูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ลา้นบาท เริ่มในปี 2564 ถึง 2576 
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โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 โครงการเหมอืงหงสา 
 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 
 

รายได ้

หน่วย : ลา้นบาท 
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ส าหรบัโครงการที่ 4 เป็นโครงการบริหารจดัการสายพาน O&M ที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ 3 มลูค่าโครงการประมาณ 
2,300 ลา้นบาท โดยโครงการทัง้หมดนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาจากผูว่้าจา้ง 

ส าหรบัโครงการเมืองก๊ก เนื่องจากสถานการณก์ารเมือง ท าใหย้งัไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได ้จึงไดม้ีการประเมินทบทวนสถานการณแ์ละวิเคราะหปั์จจยัเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนีจ้ึงรอความชดัเจน
ก่อนจึงจะเริ่มเขา้ไปด าเนินงาน 

ประธานไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัผลประกอบการที่ดีขึน้ในปีนี ้เนื่องจากฝ่าย
จัดการเตรียมรับมือได้ดีในหน้าฝน ท าให้ช่วงหน้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน อีกทั้งบริษัทได้
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการซ่อมบ ารุงใหม่ท าใหล้ดตน้ทนุไดเ้ป็นอย่างดี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ซึ่ง
มี 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 1. ส าหรับปี 2564 จะไม่มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 
อยู่ในงบประมาณใช่หรือไม่ 

2. ตอนนีค้าดการณ์ว่ารายได้ส  าหรับปี 2564 น่าจะ
ลดลงจากปีที่แลว้แน่นอน อยากทราบว่ารายไดร้วม
ของบรษิัทส าหรบัปี 2564 จะเป็นประมาณเท่าใด 

3. ส าหรบัโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) 
มีแหล่งเงินทุนที่จะใชอ้ย่างไรบา้ง จะมีการออกเป็น
หุน้กู ้หรือกระแสเงินสด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า 1. โครงการเหมืองแม่ เมาะ 7 จะเข้ามามีผลต่อ
งบประมาณปี 2564 เพียงเล็กนอ้ย คือเฉพาะช่วง 1 
ถึง 2 เดือนแรกของปี 2564 เท่านัน้ 

2. รายได้รวมส าหรับ ปีนี ้ คาดการณ์ว่าจะอยู่ ที่
ประมาณ 4,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจะพยายาม
รักษาสัดส่วนก าไรไวใ้หไ้ดเ้หมือนปีที่ผ่านมา และ
ตัง้ใจว่าจะท าใหด้ียิ่งขึน้ 

3. เรื่องแหล่งเงินทนุยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ทางบริษัท อาจมีทั้งการออกหุ้นกู้และ Supplier 
credit จากสถาบนัทางการเงิน 

นายจารุชาติ แร่ทอง 
ผูถื้อหุน้สง่ค าถามผ่านทางอีเมล ์

สอบถามว่า 1. จะมีประมลูงานที่ใด แข่งกบับรษิัทอะไร และคาดว่า
จะทราบผลประมลูเดือนไหน 
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 2. ต้นทุนน า้มันสูงขึน้ท าให้กระทบต้นทุนของบริษัท
เพิ่มขึน้ประมาณก่ีลา้นบาทต่อปี 

3. ค่าเสื่อมราคาโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังเหลือ
สว่นที่ไม่ไดต้ดัอีกเท่าไร และจะตดัวิธีใด 

4. คาดว่าผลประกอบการบริษัทในอนาคตจะดีกว่าปี 
2563 หรือไม ่

5. การลงทุนในประเทศพม่า เริ่มท างานหรือยัง และ
เริ่มท าก าไรในไตรมาสใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า 1. โครงการที่ประมลูไปทัง้หมดเป็นโครงการเหมืองหงสา
ที่ สปป.ลาว รายละเอียด ดงันี ้1) โครงการขยายขอบ
บ่อ แข่งขนักบัผูร้บัเหมา 3 ราย ไดแ้ก่ บรษิัทอิตาเลียน
ไทย หงสา จ ากัด (ITH) บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง 
(2539) จ ากัด (CPE) และ Laos MG ซึ่งเป็นผูร้บัเหมา
ท้องถิ่น 2) โครงการ Mine Pit Service Agreement 
การถมดินในบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ
บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จ ากัด (CPE)     
3) โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) หรือ
โครงการสรา้งระบบสายพาน แข่งขนักบัผูร้บัเหมาราย
เดียว คือบริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด (ITH)        
4) โครงการ O&M Waste Line 2 ส าหรับสายพานที่
สรา้งขึน้มาใหม่ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ
บริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด (ITH) ซึ่งโครงการ
ทัง้หมดที่กล่าวมานีย้ังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้
ว่าจา้งและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครัง้ 

2. ต้นทุนน ้ามันเพิ่มขึน้ 1 บาท จะกระทบต่อต้นทุน
ด าเนินการประมาณ 30 ลา้นบาท โดยในปี 2564 
ทางบริษัทไดเ้ผื่องบประมาณส าหรบัตน้ทุนน า้มัน
อยู่ที่  25 บาทต่อลิตรส าหรับโครงการเหมือง 
แม่เมาะ 8  ในขณะที่ปัจจุบันราคาน า้มันอยู่ที่ 21 
บาทต่อลิตร ส  าหรบัโครงการเหมืองหงสาไดม้ีการ
เผื่องบประมาณไวส้  าหรบัตน้ทุนน า้มนั 26 บาทต่อ
ลิตร ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนน ้ามันโครงการเหมือง 
หงสาอยู่ที่ 24 ถึง 25 บาทต่อลิตรเท่านัน้  
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3. เครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่น  าเขา้
มาในโครงการเหมืองแม่เมาะ  8 มีมูลค่า book 
value เหลือประมาณ 200 ล้านบาท มีการตัดค่า
เสื่อมประมาณ 5 ปี ซึ่งจะพอดีอายุโครงการเหมือง
แม่เมาะ 8 ที่จะจบในปี 2568 โดยค่าเสื่อมจะตัด
แบบเสน้ตรงตามปกติ 

4. บรษิัทจะพยายามท าใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยเท่ากบัปี 2563 
อย่างไรก็ตาม ต้องขึน้อยู่กับราคาน ้ามันด้วย ถ้า
ราคาเพิ่มขึน้ก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการ 

5. ส าหรบัการลงทุนในพม่า ตอนนีย้งัไม่ไดเ้ริ่มท างาน 
ยั งคงต้อ ง รอดู สถานการณ์  COVID-19 และ
สถานการณ์การเมือง ท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดพกัไปก่อน เนื่องดว้ยสถานการณ์ของทางพม่า 
ทางบริษัทจึงยงัไม่สามารถใหค้ าตอบที่แน่ชัดไดว่้า
จะเริ่มด าเนินงานในพม่าได้เมื่ อใด ต้องรอให้
สถานการณข์องทางพม่าเรียบรอ้ยก่อน 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน 
วาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
  นายกวิตม์ ศิ ริสรรพ์ ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เ ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 39. บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานและงบ
การเงินรวมของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ โดยไดส้รุปสาระส าคญัของรายงานและงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ในส่วนของรายไดร้วมของบริษัทของปี 2563 ที่มีจ  านวนเท่ากับ 4,776 ลา้นบาทซึ่งใกลเ้คียง
กบัปี 2562 มีสาเหตหุลกัมาจาก 

1) การด าเนินงานที่ดีของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8   
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2) ตน้ทนุการใหบ้รกิารหรือค่าเสื่อมราคาในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นจ านวน 300 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนน า้มันที่ลดลง 190 ลา้นบาทจากการ
เปลี่ยนแปลงชนิดน า้มันที่ใชแ้ละราคาน า้มันที่ลดลง ประกอบกับการมีการจดัการระบบ
การท างานไดด้ียิ่งขึน้ท าใหก้ารใชน้  า้มนัลดลง 

3) ตน้ทนุวตัถรุะเบิดลดลงประมาณ 62 ลา้นบาท สาเหตมุาจากการบรหิารงานที่ดีขึน้ 
4) ตน้ทนุผูร้บัเหมา อยู่ในโปรแกรมลดตน้ทนุการด าเนินงานโครงการแม่เมาะ ท าใหล้ดตน้ทนุ

สว่นนีไ้ด ้143 ลา้นบาท 
5) ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 82 ลา้นบาท ตามอายขุองเครื่องจกัร ที่มีการตดัครบแลว้ 
6) ตน้ทนุทางการเงินลดลง 75 ลา้นบาท เป็นไปตามการช าระเงินคืนเงินตน้ ที่มีขึน้ในแต่ละปี 

ท าใหด้อกเบีย้ที่จ่ายลดลง 
7) ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มีการเพิ่มขึน้ประมาณ 140 ลา้นบาท สว่นหนึ่งเป็นเพราะเกิดจาก

การปิดโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ประมาณ 80 ล้านบาท เป็นการช าระบัญชีสุดทา้ย
ระหว่างทางบรษิัทกบักิจการรว่มคา้ ITD-SQ  

โดยรวมแลว้ท าใหก้ารด าเนินงานมีก าไรสุทธิทัง้ปี 241 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ที่มีอยู่
เพียง 1 ลา้นบาท 
 
งบการเงนิรวม 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท)  11,986.8 11,106.2 10,016.7 
หนีส้ินรวม(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 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร(ลา้นบาท) 3,567.0 4,689.6 4,726.1 
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 าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.25) 0.001 0.211 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวมของบรษิัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัท 
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลง
มติในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 506,837,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 437,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ประธานได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรก าไรส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่         
31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 18,287,242 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลงัจากการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายแลว้ บริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 94,650,277 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.23 ของทุนจด
ทะเบียน และจะมีการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการก าหนดให้
เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
91,715,988 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลที่จ่าย
เทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทุนส ารองต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย เท่ากบัรอ้ยละ 40.06 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้
   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้
 

1. อนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ 
 
  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มี
กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

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

ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน
เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมาย และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่
ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของกรรมการที่ตอ้งพน้จาก
ต าแหน่ง และไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่ เก่ียวกับวาระนี ้แต่
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลง
มติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติใหเ้ลือกตัง้ 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เท
วกุล  2) นายศาศวัต ศิริสรรพ ์3) นางกิ่งเทียน บางออ้ และ 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ซึ่งออกจากต าแหน่ง
กรรมการตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
ดงันี ้
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1. อนุมัติการเลือกตัง้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 426,290,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.4880 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.5120 
งดออกเสียง 70,000,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศาศวัต ศิริสรรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 494,593,274 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8274 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1726 
งดออกเสียง 1,697,150 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. อนุมตัิการเลือกตัง้ นางกิ่งเทียน บางออ้ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 496,140,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8340 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1660 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. อนมุตัิการเลือกตัง้ ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 496,140,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8340 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1660 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
 
  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะ
ใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยเมื่อไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและ
ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน2,460,000บาท) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลง
มติในวาระนี ้ 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 406,029,399 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 80.0413 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 101,245,425 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 19.9587  
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2564 
 
  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้นาย
วชัรนิทร ์ภสัรพงษก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6660 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7480 จากบริษัท 
ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4. 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบญัชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน
จ านวน 1,600,000 บาทซึ่งลดลง 1,580,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-audit 
fee) ถา้หากมีบรษิัทจะจ่ายตามจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

**ค่าสอบบญัชีบรษิัท (บาท) 1,600,000 *3,180,000 
ค่าบรกิารอื่น (Non audit service fee) - - 

   *ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
**ส าหรบับริษัทย่อย บริษัทฯใชผู้ส้อบบญัชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลา 

  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส  านกังาน       
อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท เป็นเงินจ านวน 1,600,000 บาท  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ แต่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลง
มติในวาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั 

ข้อ 3 (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทัง้สิน้ 39 ข้อ 
 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยบริษัท มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในสว่นของ
ธุรกิจน า้ดิบ เนื่องจากเห็นว่าความตอ้งการน า้เพื่อการอตุสาหกรรมยงัขาดแคลนอยู่อีกมาก ประกอบกบับรษิัทมี
บุคลากรซึ่งเคยท างานทางดา้นนี ้โดยปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการศึกษาธุรกิจน า้ดิบ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท เพื่อรองรบัธุรกิจในอนาคตของบรษิัทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์
ของบรษิัทฯ อีก 4 ขอ้ เป็น ขอ้ที่ 36 ถึงขอ้ที่ 39 รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 39 ขอ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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ข้อที ่36 ออกแบบสรา้ง ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและควบคมุการท างาน เครื่องจกัรระบบ
สายพาน ส าหรบัขนแรแ่ละวสัดตุ่าง ๆ 
ข้อที ่37 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ผลิต บ ารุงรกัษา 
จ าหน่าย น า้ดิบ น า้อปุโภค น า้บรโิภค และน า้ใชใ้นการอตุสาหกรรมทกุประเภท 
รวมทัง้ขนสง่และขนถ่าย ทางระบบท่อสง่น า้ ท่อจ่ายน า้ต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และ
ด าเนินกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 
ข้อที ่38 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง เดินระบบ บ ารุงรกัษา 
ระบบบ าบดัน า้เสีย และด าเนินกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 
ข้อที ่39 ประกอบกิจการจ าหน่าย วตัถดุิบ เครื่องจกัร เครื่องมือ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ทกุ
ชนิดส าหรบัใชใ้นการผลิตน า้อปุโภค น า้บรโิภค และการบ าบดัน า้เสีย 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ แต่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลง
มติในวาระนี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษิัท ขอ้ 3 (วตัถปุระสงค)์ ของบรษิัท อีก 4 ขอ้รวมทัง้สิน้ 39 ขอ้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 
เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั
คะแนน 
 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงนิ

รวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท 
 
ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับแผนความ

เติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุน้กู้อีก          
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100 ลา้นบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุน้กูไ้ปแลว้ 1,500 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด 
ไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท เป็นประเภทหุน้กูทุ้กประเภท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบีย้ขึน้อยู่กับ
สภาวะและสถานะการณ ์ณ ขณะที่ออกหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบชุื่อผูถื้อหรือไม่ระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอื่น ๆ 
วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุน้กู ้( issue date) ในแต่
ละคราว 
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เมื่ อวันที่  25 
มิถุนายน 2563 ไดอ้นุมัติวงเงินรวมส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ งไว้ไม่ เกิน  1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กูข้องบรษิัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,300 ลา้นบาท ในครัง้นี ้
บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษัทอีก 100 ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุน้กู้ของบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 
อายหุุน้กู ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมาย และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายุ
ของหุน้กูต้ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใชเ้งิน
และสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กู้
เดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนกอ่น
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศ
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บรษิัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ที่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บั
อนมุตัิขา้งตน้ บรษิัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวน
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ที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ านาจดงัต่อไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น  
การก าหนดชื่อ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท
ของหุน้กู ้หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด  
อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็น
ตน้  
2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัด
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง และมีอ านาจใน 
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ในครั้งนี ้
รวมถึงการน าหุน้กูด้งักลา่วขา้งตน้ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่ง
ใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลง
มติในวาระนี ้
  มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและการเสนอขายหุน้กูบ้รษิัทอีก 100 ลา้นบาท ซึ่ง
จะท าใหว้งเงินรวมของหุน้ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั
คะแนน 
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วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้
 
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า ส าหรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน า้ดิบ
เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการ
ท าธุรกิจนีป้ระมาณเท่าใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจ  เริ่มต้นจาก
การที่ทางบริษัทมีบุคลากรที่เคยท างานดา้นนีม้าจึงให้
บคุลากรท าการศกึษาธุรกิจ โดยเนน้ศกึษาเป็นจดุ ๆ ไป
ในแต่ละจังหวัดที่มีคนท าธุรกิจนีอ้ยู่แลว้และตอ้งการ
ขยายธุรกิจ ส  าหรบัตวัเลขโดยประมาณนัน้ ทางบริษัท
จะสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ภายหลงั 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อนาคตการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 เป็นอย่างไร 
 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงว่า ขึน้อยู่กับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) และงานที่
คาดว่าจะไดใ้หม่ หากว่าไดง้านใหม่แน่นอน โอกาสที่จะ
จ่ายเงินปันผลย่อมมีมาก แต่หากไม่ได้งานใหม่และ 
Backlog เท่าเดิม ทางบริษัทก็ต้องระมัดระวังในการ
จ่ายเงินปันผล โดยบรษิัทค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้
เป็นส าคญั 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า ส าหรบัโครงการเหมืองหงสาทัง้ 4 โครงการ จะมีการใช้
เครื่องจกัรใหม่ทัง้หมดหรือยงัมีการน าเครื่องจกัรเดิมมา
ใช ้

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเป็น
ความตอ้งการของผูว่้าจา้ง โดยโครงการที่ 1 และ 2 เป็น
โครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็คุ้มที่จะลงทุนซื ้อ
เครื่องจกัรใหม่ 
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นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า ส าหรบัโครงการที่ประมลูไป คาดว่า IRR อยู่ที่อตัรารอ้ย
ละเท่าไร 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า IRR โดยประมาณอยู่ที่รอ้ยละ 10 ถึง 12  

   
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ข้าร่วม
ประชมุทกุท่าน และปิดการประชมุเวลา 15.00 น. 

 
 

 
 

  ลงชื่อ ................................................................. 
     (หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกลุ) 
    ประธานกรรมการ 

 
 
ลงชื่อ ......................................................  
                  (นายสรุพล อน้สวุรรณ) 
         เลขานกุารบรษิัท 
 ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ-นามสกลุ นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร 
อายุ 73 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ รองประธานกรรมการ (ต่ออกีวาระหนึ่ง) 
ต าแหน่งปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 

(กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 7 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 10 ปี 1 เดอืน) 
คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA 
- ประกาศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภา 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่43/2545 

ประสบการณ์ท างานการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษทั 2558-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 2 แห่ง) 

2548-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ออิอน ธนทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. อมตะ คอรป์อเรชัน่ 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 4 แห่ง) 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พเีอฟ คอนโทรลล ์กรุ๊ป 
2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิซเินส ลอวเ์ยอรส์  
ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สหกลเพาเวอร ์
ปัจจุบนั กรรมการ Mai Khot Energy Limited 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ  
(รวมคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 15,701,000 หุน้ (1.37%) 
คู่สมรส : 
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ : 
รวม :  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  
▪ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1/1 ครัง้ (100%) 
8/8 ครัง้ (100%) 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน -ใช่- 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
  
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร กฎหมาย การก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ี
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วความเห็นว่านายนพพนัธป์ เมืองโคตร  เป็นผู้มคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนดตลอดจนมคีวามสามารถ ประสบการณ์ ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
แผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื และยงัใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ



  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

 

การพฒันาธุรกจิของบรษิทั รวมถงึความเป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการของบรษิทั 



  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ-นามสกลุ นายกวติม ์ศริสิรรพ ์
อายุ 52 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ (ตอ่อกีวาระหนึ่ง) 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 7 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 10 ปี 1 เดอืน) 
คณุวฒิุการศึกษา - บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Master of Business Administration, San Diego State University 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่114/2558 
ประสบการณ์ท างานการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 
ต าแหน่งในบรษิทั 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2558-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายการเงนิ 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

-ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอสวพีเีค 
ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สหกลเพาเวอร ์

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ  
(รวมคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 9,322,200 หุน้ (0.81%) 
คู่สมรส :  
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ :  
รวม :   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  
▪ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
▪ การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1/1 ครัง้ (100%) 
8/8 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน -ใช่- 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
  
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร การบญัชแีละการเงนิ 

การพฒันานโยบาย และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วความเหน็ว่านายกวติม์ ศริสิรรพ์ เป็นผูม้คีุณสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้น

ตามที่กฎหมายก าหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และ
เชีย่วชาญในดา้นการบญัชแีละการเงนิ รวมทัง้ยงัใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและตดัสนิใจทางธุรกจิ



  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

 

 

ของบรษิทั รวมถงึความเป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิทั  



  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ-นามสกลุ นายชาล ีรกัษ์สุธ ี
อายุ 63 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ (ตอ่อกีวาระหนึ่ง) 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 

(กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 7 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 10 ปี 1 เดอืน) 
คณุวฒิุการศึกษา - บญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ 

- การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจดัการเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่114/2558 
ประสบการณ์ท างานการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 
ต าแหน่งในบรษิทั 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 1 แห่ง) 

2531-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ  
(รวมคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 75,000 หุน้ (0.01%) 
คู่สมรส :  
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ :  
รวม :   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  
▪ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1/1 ครัง้ (100%) 
8/8 ครัง้ (100%) 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน -ใช่- 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
  
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร การบญัชแีละการเงนิ 

การพฒันานโยบายและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วความเห็นว่านายชาลี รกัษ์สุธี เป็นผู้มคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน

ตามที่กฎหมายก าหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และ
เชีย่วชาญในดา้นการเงนิและการก ากบัดูแลกจิการ และยงัใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและตดัสนิใจ
ทางธุรกจิของบรษิัท รวมถงึความเป็นผู้มคีุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทั  



  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ-นามสกลุ นายพเิชษฐ ์มหนัตส์ุคนธ ์
อายุ 60 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ (ต่ออกีวาระหนึ่ง) 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

(กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 15 มนีาคม 2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั 4 ปี 1 เดอืน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวม

เป็นเวลา 7 ปี 1 เดอืน) 
คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยารามค าแหง 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 
ประสบการณ์ท างานการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษทั ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 0 แห่ง) 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารใน
บริษทัอ่ืนท่ีเป็นบริษทัไม่จดทะเบียน 
(ปัจจุบนั 1 แห่ง) 

ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ                                                     บจก. ส านักงานทนายความบางกอกลอว ์ออฟ
ฟิค แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว- 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ  
(รวมคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : -ไม่ม-ี 
คู่สมรส : -ไม่ม-ี 
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ : -ไม่ม-ี 
รวม : -ไม่ม-ี  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  
▪ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1/1 ครัง้ (100%) 
8/8 ครัง้ (100%) 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน -ใช่- 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
 
ข้อมูลการประกอบพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 
3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม-ี 
  
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันานโยบาย  
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วความเหน็ว่านายพเิชษฐ์ มหนัต์สุคนธ์เป็นผูม้คีุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระ

ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดตลอดจนมคีวามสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะและเชี่ยวชาญในด้านการก ากบัดูแล 
และการพฒันานโยบาย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ให้
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ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกจิของบรษิัท รวมถงึความเป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม จงึเหน็ควร
เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
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ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล                        
เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 6660 
ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วนบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย์ 
คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ▪ ประสบการณ์ด้านบญัชกีบักจิการที่มสี่วนได้เสยีสาธารณะมากกว่า 22 ปีกบับรษิทั ส านักงาน 

อวีาย จ ากดั โดยใหบ้รกิารลูกคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถงึ บรรษทัต่างชาตแิละบรษิทั
จดทะเบยีนในประเทศไทย และมคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิด้านโทรคมนาคม การผลติ บรกิาร
และอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษทั/
บริษทัย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาววราพร ประภาศริกิุล                     
เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 4579 
ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วนบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย์ 
คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ มหาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ▪ คุณวราพรมปีระสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบบญัชี 30 ปี กบั บรษิทั ส านักงาน อี

วาย จ ากัด และยงัมีประสบการณ์การท างานกับลูกค้าต่างชาติจ านวนมากและลูกค้าที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คุณวราภรณ์เป็นหวัหน้าและดูแลการตรวจสอบ
ในเนื้องานที่แตกต่าง แต่เน้นเฉพาะในบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
สถาบันการเงิน การธนาคารการเงนิและหลกัทรพัย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ น ้ามนัและก๊าซ 
ธุรกจิบรกิารการคา้ปลกีและผู้บรโิภค ผลติภณัฑ์ นอกจากงานตรวจสอบดงักล่าวแล้วคุณวรา
ภรณ์ยงัมสี่วนร่วมอย่างกว้างขวางในงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบจ านวนมาก คุณวราภรณ์เป็น
ผูน้ าและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการแปลง TFRS และการรายงาน TFRS จ านวนมาก 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษทั/
บริษทัย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาวอศิราภรณ์ วสิุทธญิาณ                  
เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 7480 
ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วนบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
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ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

คณุวฒิุวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย์ 
คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ▪ คุณอสิราภรณ์มปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตรวจสอบบญัชกีบั บรษิทั ส านักงาน อวีาย 

จ ากดั ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกนัโดยให้บรกิารทัง้ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าตางชาติ
และในกลุ่มลูกคา้ SET และ MAI  

▪ คุณอิสราภรณ์ท างานตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นเวลาหลายปีและมี
ประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ ขนส่ง การผลติและการคา้ อย่างไรกต็าม
ในช่วงไม่กี่ ปีที่ ผ่านมาคุณอิสราภรณ์ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภคธุรกจิคา้ปลกี และอคีอมเมริซ์ นอกจากนี้ประสบการณ์ของอสิราภรณ์ยงัรวมถึง
การตรวจสอบการควบคุมภายในของ บรษิทัย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบั 
Sarbanes-Oxley และงานดา้นการตรวจสอบสถานะ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษทั/
บริษทัย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 
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หนา้ 1 ของ 5 

เอกสารหรือหลักฐานทีผู่้ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เง่ือนไข หลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ค าชีแ้จง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ 

 กรณีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เขา้รว่ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรื่อง 
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้ือหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน  (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ละผูถ้ือหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที่ http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/ 
 วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งัต่อไปนี ้

1. ผูถ้ือหุน้ (นอกจากผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้) สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได ้ แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ โดย
บริษัท ขอแนะน าใหผู้ถ้ือหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ 

2. ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น ใหใ้ช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท  
ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ)์ เลขที่ 47/10 ซอย 
อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอรโ์ทรศัพท ์02-941-0888 ต่อ 70 
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหบ้ริษัท  ภายในวันที่ 20 เมษายน 
2565 

4. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

5. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะพรอ้มผูร้บั
มอบฉนัทะและปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 
ทัง้นี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉนัทะ 

6. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะในการลงทะเบียน
เพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

  

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

บริษัทจะเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของ 
วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 
ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาดว้ย 12 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิมิใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลงัเริ่มการประชมุและขอสงวนสิทธิปฏิเสธ 
การลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชมุ 

เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ือหุน้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของ
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซึ่งผูม้อบฉนัทะได้
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่
ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือ
ชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือ 
มอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทน 
นิติบคุคลดงักล่าว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

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

(ข) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วนัประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ดงักล่าว 

(จ)  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3.2 เอกสารจากผูถ้ือหุน้ 

(ก) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

(ข) กรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม 
ผูถ้ือหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบอ านาจตามขอ้  3.2 (ก) เป็นผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)  
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ส าหรับเอกสารใดที่จัดท าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย โดยผูถ้ือหุน้หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี) รบัรองความถูกตอ้งของค า
แปล 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการแสดงเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

1. หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 

2. ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใด
ทางหนึ่งคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3. ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. บริษัทจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (ก) ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง (ข) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก. และ (ค) ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

5. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พรอ้มกับ 
การลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ โดยจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ) บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง โดยใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน
ดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะหกัคะแนนเสียงของผูถ้ือ
หุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด โดยบริษัทจะถือว่าผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษัทขอใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ออก
เสียงเห็นดว้ยท าเครื่องหมายในช่องเห็นดว้ยในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทหลงัเสรจ็สิน้
การประชุม ทัง้นี ้กรณีท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแกไ้ขเครื่องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อ
ก ากบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

7. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะจดัใหมี้การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบคุคล และเพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าแนวทางที่ดีในการจดัประชมุ 
ผูถ้ือหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของ
ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่เห็นดว้ยต่อไป 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุ หรือบคุคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
แจง้ช่ือและนามสกลุของตนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

9. มติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

9.1 กรณีปกติมติของที่ประชมุใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ 5 ของ 5 

9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด โดยบริษัทไดร้ะบกุารลงมติไวต้อนทา้ยของแต่ละวาระการประชมุแลว้ 

9.3  หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

9.4 ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

10. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าทนัที โดยประธานในที่ประชมุ หรือบคุคลที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย จะแจง้ผลการ
นบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบภายหลงัการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

บริษัทใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัใหมี้ที่ปรกึษากฎหมาย และ/หรือ ตวัแทนของผูถ้ือหุน้ราย
ย่อยท าหนา้ที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ พนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ทุกท่าน รวมถึงไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักับการด าเนินการเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครดั  
บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
ประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. บริษัทไดค้  านึงถึงการเสริมสรา้งการก ากับดูแลกิจการที่ดีในดา้นสิทธิและการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียม โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งล่วงหนา้ทาง
เว็บไซตข์องบริษัท (www.sahakol.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจง้การประชุมและหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบล่วงหนา้ตามก าหนดต่อไป 

2. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ งดเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง และขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้และการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

- มีประวัติความเส่ียงใกลช้ิดผู้ป่วยหรือเดินทางไปยังสถานที่เส่ียงที่มีการแพร่ระบาด หรือมีการ
พบปะสงัสรรคก์บับคุคลอื่นจ านวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการเขา้รว่มประชมุ 
- มีอาการป่วย เช่น ไอไขส้งู มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย มีอาการคลา้ยไขห้วดั ในช่วง 14 วนั
ก่อนการเขา้รว่มประชมุ 

- เป็นผูส้งูอาย ุหรือ มีโรคประจ าตวั เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคปอด โรคมะเรง็ โรค
เก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นตน้ 

- ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ไวรสัโควิด 19 ครบ 2 เข็ม 

3. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือมอบ
ฉันทะที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (แนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) 
โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณียต์อบรบั ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งใหโ้ดยไม่ตอ้งติดแสตมป์ อย่างไรก็
ตามผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะ 

4. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้ง
กับวาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหนา้ ซึ่งบริษัทจะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถว้น 
โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหนา้ ดงันี ้

- ส่งมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซึ่งไดส่้งไป
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฯ  

 - จดหมายอิเล็กทรอนิกสท์ี่ ircontact@sahakol.com 
  - โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881 
 
 

mailto:ircontact@sahakol.com
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5. บรษิัทจะจดัใหม้ีมาตรการการเตรียมสถานท่ีจดังานประชมุ และอปุกรณป์้องกนัโรคต่างๆ ดงันี ้
 5.1 จดัใหม้ีการท าความสะอาดสถานที่จดังาน เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ การอบโอโซนภายในหอ้งประชมุ  

รวมถึงติดตัง้อุปกรณป์้องกันต่างๆ ในสถานที่จดัประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุม ตามมาตรการค าสั่งของทางราชการ
อย่างเครง่ครดั 

5.2 จัดใหม้ีการท าความสะอาดของอุปกรณ ์และบริเวณที่มีผูส้ัมผัสร่วมกันจ านวนมาก เช่น ราว
บนัได ลกูบิด ประตหูอ้งน า้ ดว้ยน า้ยาท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอทกุๆ 1 ชั่วโมงระหว่างการประชุม  

5.3 ก าหนดให้มีทางเข้า-ออกเพียงหนึ่งทางเพื่อควบคุมการเข้า-ออก ให้มีการคัดกรองผู้เขา้ร่วม
ประชมุทกุคน โดยมีการก าหนดจดุคดักรอง จดุลงทะเบียน จดุตรวจเอกสาร อย่างเหมาะสม  

5.4 การจัดสถานที่ทุกจุดจะมีการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างนอ้ย 1 เมตร 
ในบรเิวณจดุต่างๆ เช่น การต่อแถวเพื่อเขา้รบัการตรวจคดักรอง การกรอกเอกสาร เป็นตน้  

5.5 การจดัที่นั่งในหอ้งประชมุจะจดใัหม้ีระยะห่างระหว่างที่นั่ งอย่างนอ้ย 1 เมตร และจ ากัดจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มไม่เกินตามที่มาตรการภาครฐัก าหนด  

5.6 ก าหนดใหม้ีการท าความสะอาดที่นั่งทกุครัง้ที่ผูถื้อหุน้ไดล้กุออกจากที่นั่ง  
5.7 เปิดใหม้ีการลงทะเบียนและคดักรองก่อนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อลด

ความแออดัที่อาจจะเกิดขึน้ในระหว่างการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  
5.8 วางแผนการประชมุใหก้ระชบั โดยใชเ้วลาในการประชมุใหน้อ้ยที่สดุ ก ากบัการประชมุใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบวาระท่ีก าหนด 

6. ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจดั
เวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร ขอให้ท่านน่ังตามจุดทีบ่ริษัทจัดไว ้โดยไม่เคลื่อนย้ายทีน่ั่ง ทัง้นีเ้พื่อลดความแออดั
ในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทจ ากัดจ านวนที่น่ังส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ไม่เกิน 50 ที่น่ัง บริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้หอ้งประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ผ่านการคดักรองตามที่บรษิัทก าหนดและมาถึงหอ้ง
ประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทัง้นี ้เมื่อที่นั่งในหอ้งประชุมเต็มแลว้ บริษัทจะไม่อนุญาตใหท้่านผูถื้อหุ้นหรือ
ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ไปในสถานท่ีประชมุอีก ซึ่งผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุ
แทนเพื่อรกัษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน 

7. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงของ
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ดงันี ้

 7.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก้่อนการเขา้รว่มประชมุ 
- เอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพทห์รือรูปแบบ

เอกสาร  
- ท าการตรวจคัดกรองโควิดดว้ย ATK (โดยผลตรวจตอ้งเป็น – (Negative)) ตรงจดุคดั
กรองโดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหบ้ริการ หรือ แสดงผลใบรับรองการตรวจคัดกรองโควิด
ด้วย ATK จากโรงพยาบาล โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่ วโมง หรือ แสดงผล
ใบรับรองการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RT-PCR จากโรงพยาบาล โดยผลตรวจตอ้ง
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (โดยแสดงผลการตรวจผ่านระบบหมอพรอ้ม หรือ ภาพถ่ายผลการ
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ตรวจคู่กบับตัรประชาชนพรอ้มระบุวนัที่ท าการตรวจ หรือ เอกสารใบรบัรองผลผลการ
ตรวจคดักรองโควดิ) อย่างใดอย่างนึง 

 7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ทั้งนี ้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใหข้อ้มูลในแบบคัดกรองโดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริงไม่ปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวตัิการ
เดินทางของท่านต่อบรษิัทหากผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้บคุคลใกลช้ิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อ
การติดเชือ้ไวรสัโควิด 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือมีอาการเจ็บป่วยเช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู หรือไม่
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมและเขา้บริเวณพืน้ที่การจัด
ประชุมแต่สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลความเส่ียงของท่าน ท่านอาจเขา้ข่าย
กระท าความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 7.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวดั โดยบริษัทก าหนดจดุเพื่อคดั
กรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้สู่บริเวณพืน้ที่การจัดประชุม โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติก
เกอรแ์ละสวมหน้ากากอนามัยที่น ามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลทีจั่ดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

 7.4 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทีไ่ม่ผ่านการคัดกรองข้อ 7.1-7.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้า
บริเวณพืน้ทีจั่ดการประชุม 

 7.5 บรษิัทขอความรว่มมือใหส่้งค าถามล่วงหนา้ เพื่อหลีกเล่ียงการใชไ้มโครโฟนรว่มกนั กรณีตอ้งใช้
ไมโครโฟน บรษิัทจดัใหม้ีการท าความสะอาดเปล่ียนที่ครอบไมโครโฟน ภายหลงัการสอบถามทกุครัง้  

7.6 บริษัทของดบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และของว่างใดๆ ทุกชนิดในระหว่างการประชุม เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากการติดต่อสมัผสัระหว่างกนั 

8. หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอันส่งผลกระทบต่อการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทอาจปรบัเปล่ียนการด าเนินการด าเนินการใดๆ เพื่อสอดคลอ้งกับสถานการณ์หรือมาตรการของ
ภาครฐัที่อาจก าหนดเพิ่มเติม โดยบรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัท (www.sahakol.com) 

ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตัิขา้งตน้ อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

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

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 
Before attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22, 2022 

At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 1st
  Floor 

บริษัทขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจริง เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 

We ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention 
of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

 

ชื่อ – สกลุ (Name-Surname)________________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile PhoneNumber)___________________  

  1. ท่านมีไขห้รือไม่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)    ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  

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

   ไอ Cough        ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  

   เจ็บคอ Sore throat      ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  

   น า้มกูไหล Runny nose      ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  

   เหนื่อยหอบ Shortness of breath     ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  

  3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม่ 

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

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

    ไม่ใช่ (No) 

  4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยหรือผูท้ี่ตอ้งสงสยัว่าตดิ COVID-19 หรือไม่ 

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

    ใช่ (Yes) 

    ไม่ใช่ (No) 

 

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข ้(≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ 
หรือพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกลช้ิดกับผูป่้วยที่ตอ้งสงสัยการติด COVID-19 บริษัทขอใหท้่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บริษัทแทนการเขา้ร่วมประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้ม
ปฏิบตัิตามค าแนะน าของกองควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
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. 

(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

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

   หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง 
    Ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to votes  
   หุน้บรุิมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง 

     Preference share  shares   and have the rights to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

  1.ชื่อ                                             อาย ุ              ปี อยู่บา้นเลขที่    _ 
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 อยู่บา้นเลขที่    _ 
Name                                        age                  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง           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
 และระบุรายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 

  นายศิริชยั โตวิริยะเวช   หรือ 
 Mr. Sirichai Towiriyawate Or 
 

  นางกิ่งเทียน บางออ้   หรือ 
 Mrs. Kingthien Bang-or  Or 
 

  ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   
 Dr. Mongkon Laoworapong  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระ 
คนอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 
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 2022 Annual 
General Meeting of Shareholders). 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on April 22, 2022 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.  

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split 
his/her shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  
 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 



หนา้ 1 ของ 7 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

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

  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     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  
   หุน้บรุิมสทิธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                    เสียง 
          Preference share                shares   and have the rights to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ              ปี อยู่บา้นเลขที ่    _ 

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                                             อายุ               ปี อยู่บา้นเลขที ่    _ 
Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง           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
 และระบุรายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 

  นายศิริชยั โตวิริยะเวช   หรือ 
 Mr. Sirichai Towiriyawate Or 
 
  นางกิ่งเทียน บางออ้   หรือ 
 Mrs. Kingthien Bang-or  Or 
 
  ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   
 Dr. Mongkon Laoworapong  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระ
คนอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 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 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders). 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 
ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
Anyone of  the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
April 22, 2022 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

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

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที ่2   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม 2564 

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended 
December 31, 2021 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติรำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที ่31 ธันวำคม 2564 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the 
fiscal year ended December 31, 2021 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

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, 2021 as a legal reserve and the dividend payment 
from the Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021 

ก. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 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, 2021 as a legal reserve 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2564 

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 
31, 2021 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

rotation 

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

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

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 
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ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายนพพนัธป์  เมืองโคตร 
 Director’s name Mr. Noppun Muangkote  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

 

2.  ชื่อกรรมการ นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
 Director’s name Mr. Kavit Sirison 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายชาลี รกัษ์สธีุ 
 Director’s name Mr. Charlee Ruksuthee  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

4.  ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์
 Director’s name Mr. Pichate Mahantasukol 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วำระที ่7   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2565 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่8   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนทีไ่ม่ได้มีกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน 

Agenda item no. 9 To consider the decrease of the Company's registered capital by cutting off remaining 
ordinary share from unexercised ESOP Warrant and the amendment of section 4.  of the 
Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered 
capital 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้วงเงินรวมของ
หุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 2,300 ล้ำนบำท 

Agenda item no. 10 To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 700 million, making 
the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 2,300 million  

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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 าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 

 

 

หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 วนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 22, 2022 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 : 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

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

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน) 

(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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่      
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.  
 Date          Month                       Year 
 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ      
 I/We                                                        Nationality  
 อยู่เลขที่                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  

 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      _________     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  
   หุน้บรุิมสทิธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     เสียง 

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

 1.ชื่อ                                             อาย ุ              ปี อยู่บา้นเลขที ่    _ 
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                                             อายุ               ปี อยู่บา้นเลขที ่    _ 
Name                                        age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง           อ าเภอ_____  
Road                                     Sub-District                           District 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No. 1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

 2. ใหก้รรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 

  นายศิริชยั โตวิริยะเวช   หรือ 
 Mr. Sirichai Towiriyawate Or 
 
  นางกิ่งเทียน บางออ้   หรือ 
 Mrs. Kingthien Bang-or  Or 
 

  ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   
 Dr. Mongkon Laoworapong  

 
 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระ

คนอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 
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 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders). 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน
วิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

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

 มอบฉนัทะบางส่วน 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  
  หุน้บรุิมสิทธิ          หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
Agenda item no. 1   Matter informed by the Chairman 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

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

appropriate.  
 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended 
December 31, 2021 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the 
fiscal year ended December 31, 2021 

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

appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

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, 2021 as a legal reserve and the dividend payment from 
the Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021 

ก. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 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, 2021 as a legal reserve 

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 
31, 2021 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by 

rotation 

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

appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

ก.  เลือกตั้งกรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors individually 
 
1.  ชื่อกรรมการ นายนพพนัธป์  เมืองโคตร 
 Director’s name Mr. Noppun Muangkote 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

2.  ชื่อกรรมการ นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
 Director’s name Mr. Kavit Sirison 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นายชาลี รกัษ์สธีุ 
 Director’s name Mr. Charlee Ruksuthee 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

4.  ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์
 Director’s name Mr. Pichate Mahantasukol 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 
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วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2022 

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

appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2022 

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

appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง________เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน 

Agenda item no. 9 To consider the decrease of the Company's registered capital by cutting off remaining ordinary 
share from unexercised ESOP Warrant and the amendment of section 4.  of the Memorandum 
of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital 

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

 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของ
หุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท 

Agenda item no. 10 To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 700 million, making 
the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 2,300 million  

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

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

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 วนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited  at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 22, 2022 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 : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve                                            Votes Disapprove             Votes Abstain                            Votes 



     สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ช่ือ-สกลุ นายศริชิยั โตวริยิะเวช 
อายุ 58 ปี 
ท่ีอยู่ 20/217 หมู่ที ่9 ต.บางตาล อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 244/2560 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ University of Florida, USA 

ประสบการณ์ท างาน 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2558-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาฝ่ายการลงทุน บมจ. พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 
2559-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ 
2557-2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์
2557-2558 กรรมการ บจ. อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชยี  

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 
วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2565 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี -ไม่ม-ี 
การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 
3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม-ี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ช่ือ-สกลุ นางกิง่เทยีน บางออ้ 
อายุ 77 ปี 
ท่ีอยู่ 88/63 ซ.ศรดี่าน 22 ถ.ศรนีครนิทร ์บางแกว้ บางพล ีสมุทรปราการ  
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไทยฟิลม ์ 

2548-ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บจก. com-link 
2549–2561 กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. ไทยไวรโ์พรดกัซ ์

 
ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 
วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2565 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี -ไม่ม-ี 
การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 
3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม-ี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ช่ือ-สกลุ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์
อายุ 52 ปี 
ท่ีอยู่ 61 ซ.สาธุประดษิฐ ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 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 
ประวติัการอบรมอ่ืน ๆ ในปี 2564 
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program โดย IOD 
- หลกัสตูร Governance, Stewardship & Sustainability Course โดย ICGN 
- หลกัสูตร การประเมนิความเสีย่งเพื่อป้องกนัอุบตัภิยัรา้ยแรงในอุตสาหกรรมเคมแีละการ
จดัการส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกนัน ้าท่วม โดย สมาคมวศิวกรเคมปีระยุกต์
แห่งประเทศไทย 
- การสมัมนามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัช ีCyber risk, Anti-money 
laundering and countering the financial of terrorism และ ร่างกฎหมายฟอกเงนิ 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ(บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 

2561 กรรมการอสิระ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์  
2562-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ 

2559-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง/กรรมการที่
ปรกึษาการลงทุน 

บมจ. แอพ็พลาย ดบี ี 

2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บมจ. ซ.ีพ.ีแอล กรุ๊ป  

2552-ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิา
บญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บจก. เจรญิสนิ แอสเสท 

2564-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ควอลติี้ แอสชวัรนัส ์เซอรว์สิ   
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ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 
วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2565 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี -ไม่ม-ี 
การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 
3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม-ี 



 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 

 

หนา้ 1 ของ 2 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณก์ารท างาน และ
ความเหมาะสมดา้นอื่น ๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
บรษิัทมีนโยบายการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนัน้ ๆ ดว้ย 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ
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หนา้ 2 ของ 2 

บญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท สงักดัอยู่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีนบัจากวนัท่ีไดร้ับการแต่งตัง้ 

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้งพนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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หนา้ 1 ของ 3 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที ่5  
คณะกรรมกำรบริษัท 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้คณะกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็น 

ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั 
ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

หมวดที ่6  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีาร
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  
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ขอ้ 32.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

ทัง้นี ้ สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว  

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  
(ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  
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(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น  

ขอ้ 36.  กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1)  พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(6)  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ  
(7)  กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดที ่7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้งจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  
วันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจเอกสารผูร้บัมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉันทะ 
(เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจสอบเอกสาร 
▪ แสดงบตัรประจ าตวั 

▪ แสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถกูตอ้งครบถว้น 
▪ แสดงส าเนาบตัรประชาชนตวัผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ

ฉันทะที่มีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

สอบทานและตรวจสอบความถกูตอ้ง 

รบับตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั

ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชมุ 

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่อท าหนา้ที่ดูแลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุม เป็นไปตาม
กฎหมายและตามขอ้บงัคบับริษัท 

1.ก าหนดจุดคัดกรองผู้เข้าอาคาร 
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้
ก่อนการเขา้รว่มประชุม 

- เอกสารใบรบัรองการไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็ม ทาง
หนา้จอโทรศพัทห์รือรูปแบบเอกสาร  
- ท าการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK (โดยผล
ตรวจต้องเป็น – (Negative)) ตรงจุดคัดกรองที่
บริษัทจัดเตรียมไวใ้ห ้หรือ แสดงผลใบรบัรองการ
ตรวจคดักรองโควิดดว้ย ATK จากโรงพยาบาล โดย
ผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่ วโมง หรือ แสดงผล
ใบรับรองการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RT-PCR 
จากโรงพยาบาล โดยผลตรวจตอ้งไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
(โดยแสดงผลการตรวจผ่านระบบหมอพรอ้ม หรือ 
ภาพถ่ายผลการตรวจคู่กับบัตรประชาชนพร้อม
ระบุวนัที่ท าการตรวจ หรือ เอกสารใบรบัรองผลผล
การตรวจคดักรองโควิด) อย่างใดอย่างนึง 
2.ต้ังขวดเจลแอลกอฮอล ์
ส าหรบัท าความสะอาดมือ ก่อนลงทะเบียนบริเวณ
โต๊ะลงทะเบียน และก่อนเขา้หอ้ง 
ประชุม 
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แบบฟอรม์ขอรับแบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นล่าง แลว้ส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70 

 

เรียน นักลงทุนสัมพันธ ์

ขา้พเจา้....................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 

จงัหวดั...............................................ประเทศ...............................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

มีความประสงคจ์ะขอรบัเอกสารดงัต่อไปนี ้ในรูปแบบหนงัสือ (กรุณาท าเครื่องหมายบนช่องส่ีเหล่ียม) 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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