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ท่ี SQ.268/2563 
 
        วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 
 
เรื่อง แจง้มติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านกังานใหญ่ 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร ไดพิ้จารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปไดด้งันี ้
 
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 507,723,033 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

3. อนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี  สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นดว้ย 549,492,633 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 437,000 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

4. อนุมตัิการจัดสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี  สิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 เป็นทนุส ารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย 549,929,633 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

5. อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและต าแหน่งตา่ง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

5.1 อนุมตัิการเลือกตัง้นายวิทวสั ศิริสรรพ  ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั 
ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 534,904,208 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9986 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0014 
งดออกเสยีง 4,101,025 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

5.2 อนุมตัิการเลือกตัง้นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 529,483,033 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9785 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0215 
งดออกเสยีง 9,522,200 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

5.3 อนุมตัิการเลือกตัง้นายประภาส วิชากูล เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน         โดย
มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 539,005,233 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   98.0135 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9865 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 
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5.4 อนุมตัิการเลือกตัง้นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 538,855,233 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 98.0129 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9871 
งดออกเสยีง 150,000 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

6. อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

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

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน 2,655,000 บาท) 

ทัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 
ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

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

7. อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท 

 (1) นายสมคิด  เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 2785 
       และ/หรือ 
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 (2) นางสาวกญัญาณฐั ศรีรตันช์ชัวาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6549 
       และ/หรือ 
 
 (3) นายธีรศกัดิ ์  ฉั่วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6624 
       และ/หรือ 
 (4) นายนรินทร ์  จรูะมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8593  

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท กิจการร่วมคา้ และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 549,929,633 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

8.  อนมุตัิการออกและการเสนอขายหุน้กูบ้ริษัทอีก 500 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหว้งเงินรวมของหุน้ทัง้หมดไมเ่กิน 
1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรือไม่ระบช่ืุอผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และ
อาจมีหรือไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงิน
สกลุตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน
วนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 

อา้งถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส าหรบั
การออกและเสนอขายหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่
เกิน 1,000 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กูข้องบริษัทท่ีออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,000 
ลา้นบาท ในครัง้นี ้บริษัทจึงพิจารณาขอเพ่ิมวงเงิน
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ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทอีก 500 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

มลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 

อายหุุน้กู ้ ให้คณะกร รมการบริ ษั ท  และ / ห รื อบุ คคล ท่ี
คณะกรรมการบริ ษัทได้มอบหมาย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พิจารณาการก าหนดอายุ
ของหุน้กูต้ามความเหมาะสมของประเภทตราสาร
หนี ้ลกัษณะการใชเ้งินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่
ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ
ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออก
และเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่ง
ตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูก
ไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทั้ง นี ้ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ท่ีไดอ้อก
ภายในวงเงินท่ีไดร้ับอนุมัติขา้งตน้ บริษัทสามารถ
ออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกได ้ตามจ านวนท่ีไดไ้ถ่
ถอนหรือช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ 
ขณะใด ๆ ตอ้งไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท่ี้ไดอ้นุมัติ
ในครัง้นี ้

 
 
ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหม้ีอ  านาจดงัตอ่ไปนี ้
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1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้ หลกัประกนั 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงิน
ตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ 
ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถงึการน าหุน้กูด้งักลา่วขา้งตน้ไป
จดทะเบียนกบัตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนุญาต
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 549,929,633 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

                                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                      

                                                                                              ( นายศาศวตั ศิริสรรพ ์) 
                                                                                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


