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   เลขที่ SQ. 95/2563  
  
 23 มีนำคม 2563 
 
เร่ือง กำรแจ้งมติคณะกรรมกำรบริษัท เร่ือง กำรงดจ่ำยปันผล และก ำหนดวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทรำบวำ่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 
3/2563 เมื่อวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 มีมติในเร่ืองที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

 1. มีมติจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนทัง้สิน้ 8,651,801 บำท และงดกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกบริษัทมี
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินลงทนุและปัจจยัอื่น ๆ 

 2. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัที่ 28 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภำวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) ในวนัที่ 7 เมษำยน 2563 โดยมี
ระเบียบวำระกำรประชมุดงันี ้

วำระท่ี 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชมุทรำบ 

วำระท่ี 2  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำรับรองรำยงำน 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

วำระท่ี 3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  สิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวำคม 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำรับทรำบผล 
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติรำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิน้สุดวันที่  
31 ธนัวำคม 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิรำยงำนและ 
งบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำน 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทแล้ว 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรสทุธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไร
สทุธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
เป็นทนุส ำรองตำมกฏหมำย จ ำนวนทัง้สิน้ 8,651,801 บำท และกำรงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เนื่องจำกบริษัทมีแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตและ
ควำมต้องกำรในกำรใช้เงินลงทนุและปัจจยัอื่น ๆ 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนมุตัิกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมกำรซึง่ไมร่วมกรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ
กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ดงันี ้
1) นำยวิทวสั  ศิริสรรพ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

2) นำยกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3) นำยประภำส  วิชำกลู กรรมกำรอิสระ 

4) นำยศิริชยั  โตวิริยะเวช กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2563 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนด

คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2563 รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บำท  

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผู้ สอบ

บญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
1. นำยสมคดิ เตียตระกลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่  2785  

2. นำงสำวกญัญำณฐั ศรีรัตน์ชชัวำล      ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่  6549 

3. นำยธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี  6624 

4. นำยนรินทร์ จรูะมงคล                        ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่  8593 

ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563  
โดยมีคำ่ตอบแทนในกำรสอบบญัชีเงินจ ำนวน 3,350,000 บำท  
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วำระท่ี 9 พิจำรณำอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ บริษัทอีก 500 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทัง้หมดไมเ่กิน 1,500 ล้ำนบำท 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นกู้  โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อย

สทิธิ ซึง่อำจมีหรือไมม่ีประกนั และอำจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน เงินบำท และ/หรือ เงินดอลลำร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกลุตำ่งประเทศอื่น ๆ  

วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท หำกเป็นสกุลเงิน

ต่ำงประเทศให้ใช้อตัรำแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุ้นกู้  ( issue date) ใน

แตล่ะครำว 

 อ้ำงถึงมติกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 18 เมษำยน 

2561 ได้อนมุตัิวงเงินรวมส ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  ณ ขณะใด

ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563

บริษัทมียอดเงินคงค้ำง (Outstanding Amount) ของหุ้ นกู้ ของบริษัท 

ที่ออกและเสนอขำยไปแล้วรวม 1,000 ล้ำนบำท ในครัง้นี  ้บริษัทจึง

พิจำรณำขอเพิ่มวงเงินส ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ของบริษัทอีก 

500 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้วงเงินรวมของหุ้ นกู้ ของบริษัท ณ ขณะใด

ขณะหนึง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500 ล้ำนบำท 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  1,000 (หนึง่พนั) บำท  

อตัรำดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภำวะตลำดในช่วงที่มีกำรออกหุ้นกู้ รุ่นนัน้ ๆ 

อำยหุุ้นกู้   ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้

มอบหมำย และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พิจำรณำกำรก ำหนด

อำยุของหุ้นกู้ ตำมควำมเหมำะสมของประเภทตรำสำรหนี ้ลกัษณะ 

กำรใช้เงินและสภำวะตลำด  

วิธีกำรเสนอขำย  เสนอขำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศให้แก่ประชำชน และ/หรือ 

ผู้ ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือผู้ ลงทุนโดย

เฉพำะเจำะจง โดยอำจแบ่งขำยเป็นรุ่นเดียวหรือหลำยรุ่น และ/หรือใน

ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสำมำรถออกและเสนอขำยแยก

ตำ่งหำกจำกกนัก็ได้ กำรออกเสนอขำยสำมำรถเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้น

กู้ เดิม ซึ่งตรำสำรนัน้ ๆ ก ำลงัจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืน

ก่อนก ำหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือ
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ประกำศที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรขออนุญำตจำกหน่วยรำชกำรใด ๆ ที่

เก่ียวข้อง 

เง่ือนไขพิเศษ  ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช ำระคืนหุ้นกู้  ที่ได้ออกภำยในวงเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติข้ำงต้น บริษัทสำมำรถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ 

ตำมจ ำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช ำระคืน โดยมูลค่ำคงเหลือของหุ้ นกู้   

ณ ขณะใด ๆ ต้องไมเ่กินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนมุตัิในครัง้นี ้

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย และ/หรือประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ให้มีอ ำนำจดงัตอ่ไปนี ้

1) กำรก ำหนดรำยละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  เช่น 
กำรก ำหนดช่ือ ลกัษณะกำรขำยหุ้นกู้  จ ำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขำยในแตล่ะครำว 
ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำย ุระยะเวลำไถ่ถอน กำรไถ่
ถอนก่อนก ำหนด อตัรำดอกเบีย้ วิธีกำรช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีกำรจัดสรร และ
รำยละเอียดกำรเสนอขำย เป็นต้น  

2) กำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือผู้ประสำนงำนกำรออกหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ และ/หรือสถำบนัจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ 
และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   

3) กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ ำนำจใน 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็น และเก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในครัง้นี ้
รวมถึงกำรน ำหุ้นกู้ดงักลำ่วข้ำงต้นไปจดทะเบียนกบัตลำดรองตรำสำรหนี ้หรือตลำดรอง
แหง่ใด ๆ ตลอดจนให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรขออนญุำตกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  

วำระท่ี 10 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
47/10 ซอยอมรพนัธ์ 4 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 02-941-0888  โทรสำร 02-941-0881 www.sahakol.com                                                                                     
Z:/ 079669-JC 

 ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยละเอียดของกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 และวำระกำรประชุม
ดังกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.sahakol.com) กรณีมี 
ข้อสงสยั กรุณำติดตอ่สอบถำม นำยสรุพล อ้นสวุรรณ เลขำนกุำรบริษัท Email : surapol@sahakol.com 
หรือหมำยเลขโทรศพัท์ 02 941 0888 ตอ่ 66 โทรสำรหมำยเลข 02 941 0881 

 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

                  (นำยศำศวตั   ศิริสรรพ์) 

                  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
 


