ที่ SQ.268/2563
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุ ปได้ดงั นี ้
1.

รับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

507,723,033
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

2.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.

อนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออก
เสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

4.

549,492,633
0
437,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

5.

549,929,633
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

อนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทและตาแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
5.1

อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายวิทวัส ศิริสรรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

5.2

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

97.9986
2.0014

อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออก
เสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

5.3

534,904,208
10,924,400
4,101,025
0

529,483,033
10,924,400
9,522,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

97.9785
2.0215

อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายประภาส วิชากูล เป็ นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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539,005,233
10,924,400
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

98.0135
1.9865

5.4

อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออก
เสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.

538,855,233
10,924,400
150,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

98.0129
1.9871

อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ขออนุมัตคิ ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริง
จานวน 2,655,000 บาท)

ทัง้ นี ้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยนับ
ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

7.

448,383,258
0
101,546,375
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

81.5347
0.0000
18.4653

อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563
โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท
(1)
นายสมคิด
เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2785
และ/หรือ
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(2)

นางสาวกัญญาณัฐ

ศรีรตั น์ชชั วาล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6549
และ/หรือ

(3)

นายธีรศักดิ์

ฉั่วศรีสกุล

(4)

นายนรินทร์

จูระมงคล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6624
และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593

และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

8.

549,929,633
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000

อนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึง่ จะทาให้วงเงินรวมของหุน้ ทัง้ หมดไม่เกิน
1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท

สกุลเงิน
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
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หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ ือ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และ
อาจมีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงิน
สกุลต่างประเทศอื่น ๆ
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หาก
เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ ยนใน
วันที่ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับ
การออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
บริ ษั ทมี ยอดเงิ นคงค้าง ( Outstanding Amount) ของ
หุน้ กูข้ องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000
ล้านบาท ในครัง้ นี ้ บริษัทจึงพิ จารณาขอเพิ่ มวงเงิ น

มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
อัตราดอกเบีย้
อายุหนุ้ กู้

วิธีการเสนอขาย

เงื่อนไขพิเศษ

สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก 500
ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุ น่ นัน้ ๆ
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร รม ก าร บริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมาย และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุ
ของหุน้ กูต้ ามความเหมาะสมของประเภทตราสาร
หนี ้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศให้แก่
ประชาชน และ/หรื อ ผู้ล งทุ น สถาบัน และ/หรื อ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ น่ เดียวหรือหลายรุ ่น และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออก
และเสนอขายแยกต่ า งหากจากกัน ก็ ไ ด้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม ซึ่ง
ตราสารนัน้ ๆ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรือถูก
ไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนด ทั้ ง นี ้ โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุน้ กู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงิ นที่ ได้รับอนุมัติขา้ งต้น บริษัทสามารถ
ออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวนที่ได้ไถ่
ถอนหรื อช าระคืน โดยมูล ค่าคงเหลื อของหุ้น กู้ ณ
ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ่ีได้อนุมัติ
ในครัง้ นี ้

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอานาจดังต่อไปนี ้
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1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้ กู้ หลักประกัน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่ ง ตั้ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้ป ระสานงานการออกหุ้น กู้ และ/หรื อ ผู้จัด จ าหน่ าย
หลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ
ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้ รวมถึงการนาหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้นไป
จดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาต
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

549,929,633
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0
0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายศาศวัต ศิริสรรพ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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