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   เลขที่ SQ. 235/2563  
  
 12 พฤษภำคม 2563 
 
เร่ือง  แจ้งก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 วันก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม

ประชมุ และระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
เรียน  กรรมกำรและผู้จดักำร 
  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่สง่มำด้วย      1.มำตรกำรและแนวปฏิบตัิในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
    2.แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทรำบวำ่ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที ่
5/2563 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 มมีติอนมุตัิให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 25 มถินุำยน 
2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 3 อำคำรส ำนกังำนใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  เลขที ่
47/10  ซอยอมรพนัธ์ 4 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร และก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2563 โดยมีระเบยีบวำระกำร
ประชมุดงันี ้

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 

 นอกจำกบริษัทมีควำมตระหนกัและห่วงใยสขุภำพและควำมปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นหุ้นและผู้ เข้ำร่วมประชุม 
รวมถึงผู้ที่มีสว่นร่วมในกำรจดัประชมุทกุท่ำน จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุท่ำนปฏิบตัิตำมมำตรกำรและแนว
ปฏิบตัิกำรกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ตำมสิง่ที่สง่มำ
ด้วย 1) รวมทัง้ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุท่ำนกรอกแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
(ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2) และน ำสง่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนเข้ำประชมุ 
 
 

 ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยละเอียดของกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 และวำระกำรประชุมดงักล่ำวให้
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.sahakol.com) กรณีมีข้อสงสยั กรุณำติดต่อสอบถำม  
นำยสรุพล อ้นสวุรรณ เลขำนกุำรบริษัท Email : surapol@sahakol.com หรือหมำยเลขโทรศพัท์ 02 941 0888 ตอ่ 66 โทรสำร
หมำยเลข 02 941 0881 
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

                  (นำยศำศวตั   ศิริสรรพ์) 

                 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บริษัท สหกลอิควปิเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
 

  1. บริษัทได้ค านึงถึงการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่า เทียม  

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท

www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าตามก าหนดตอ่ไป 

2. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

   2.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที่จะได้จดัส่งให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น หรือทางเวบ็ไซต์บริษัท (บริษัทแนะน าให้ทา่นออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะและหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึง่บริษัทจะจดัส่งให้โดยไม่ต้องตดิแสตมป์ 

 2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวข้องกบั

วาระการประชมุได้เป็นการล่วงหน้า ซึง่บริษัทจะบนัทกึค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือก

ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า ดงันี ้

 - ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องตดิแสตมป์) ซึง่ได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้ง

การประชมุที่จะได้จดัส่งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี  ircontact@sahakol.com 

  - โทรสาร หมายเลข 0-2981-0881 

3. บริษัทจะจดัให้มีการท าความสะอาดฆ่าเชือ้ภายในห้องประชมุทกุห้องล่วงหน้า 1 วนัก่อนประชมุ 

4. บริษัทจะเตรียมการจัดการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผู้ เข้าร่วมประชุมในพืน้ท่ีการประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง

ระหว่างบุคคล และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากดัจ านวนผู้ ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดย 

การจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมซึง่มีจ านวนจ ากัดจะสามารถรองรับผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ (“ผู้ เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 

40 ท่ีนัง่ และจะระบุหมายเลขท่ีนัง่ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนั่ง

ตามหมายเลขดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการปอ้งกนัหรือตดิตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึน้ 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบตัิตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ดงันี ้

 5.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานท่ีจดัประชมุ และขอความร่วมมือ

ผู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีจุดคดักรองอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ เข้าร่วมประชุมหรือบคุคล

ใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมี

mailto:ircontact@sahakol.com
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อาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มูก หรือไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้า

บริเวณพืน้ท่ีจดัการประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทัง้นี ้ผู้ เข้าร่วมประชุม

จะต้องไม่ปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตักิารเดนิทางของทา่นตอ่บริษัท 

 5.2 ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย โดยบริษัทก าหนดจดุเพ่ือคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุก่อนเข้าสู่

บริเวณพืน้ท่ีการจดัประชุม โดยหากผู้ เข้าร่วมประชุมมีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจะไม่อนญุาตให้เข้า

ร่วมประชมุ และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยท่ีน ามาเองตลอดเวลาท่ีเข้า

ร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลท่ีจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

 5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพืน้ท่ีจัดการประชุม 

 5.4 เ พ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับ 

การสอบถาม โดยผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัท เพ่ือจัดส่งค าถามแก่

ประธานกรรมการตอ่ไป 

6. บริษัทของดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใดๆ ในบริเวณงาน  เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

7. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com) 

ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตัข้ิางต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชมุ บริษัทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

บริษัท สหกลอิควปิเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sahakol.com/


สิ่งที่สง่มาด้วย 2 
Enclosure 2 

 
แบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 
Before attending to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, June 25, 2020 

At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 3rd
  Floor 

บริษัทขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
We need your help 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)____________________________________________หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number)____________________________ 

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

  2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms? 

   ไอ Cough        ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

   เจ็บคอ Sore throats       ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

   น า้มกูไหล Runny nose      ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

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

  3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม?่ 

  Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

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

    ไมใ่ช ่(No) 

  4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสยัวา่ตดิ COVID-19 หรือไม?่ 

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

    ใช ่(Yes) 

    ไมใ่ช ่(No) 

 

หมายเหต ุหากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ข้างต้น หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ท่ีที่มีการระบาดของ 
COVID-19 หรือมีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติ ตามค าแนะน าของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak 
areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, SQ would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to 
an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to SQ 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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