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   เลขที่ SQ. 42/2564  
  
 15 มีนำคม 2564 
 
เรื่อง กำรแจง้มติคณะกรรมกำรบรษิัท เรื่อง กำรจ่ำยปันผล และก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้รำบว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 
2/2564 เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2564 มีมติในเรื่องที่ส  ำคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  

31 ธันวำคม 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 91,715,988 บำท คดิเป็น

รอ้ยละ 40.6 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัจำกหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและเงินทนุ

ส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ โดยก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงนิปันผล (Record date) ในวนัท่ี 7 

เมษำยน 2564 และก ำหนดจำ่ยเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผล

ดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2564 เสียก่อน ทัง้นีก้  ำหนดกำรตำ่ง ๆ ปรำกฏตำมตำรำงดงันี ้

ก ำหนดกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและจ่ำยเงนิปันผล วันที่ 

1. ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) 

และก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล(Record Date) 
7 เมษำยน 2564 

2. ก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 22 เมษำยน 2564 

3. วนัท่ีไม่ไดสิ้ทธิเขำ้ประชมุ (วนัขึน้เครื่องหมำย XM) 

วนัท่ีไม่ไดสิ้ทธิรบัเงินปันผล (วนัขึน้เครื่องหมำย XD) 
5 เมษำยน 2564 

4. ก ำหนดจ่ำยเงินปันผล 11 พฤษภำคม 2564 

 

      2. มีมติอนุมตัิใหเ้รียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 

14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 47/10  
ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร และก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้
รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษำยน 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดงันี ้
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วำระท่ี 1 เรื่องที่ประธำนแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบ 

วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำน 
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 

วำระท่ี 3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิน้สุดวันที่  
31 ธันวำคม 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบผล 
กำรด ำเนินงำนของบรษิัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติรำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิน้สุดวันที่   
31 ธันวำคม 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมัติรำยงำนและ 
งบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  สิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำน 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของบรษิัทแลว้ 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสทุธิส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 
สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิดงันี ้

• อนุมัติจัดสรรเงินก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนทั้งสิน้ 18,287,242 
บำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 

• อนุมัติกำรกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
จ ำนวน 91,715,988 บำท  คิดเป็นรอ้ยละ 40.6 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หลงัจำกหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ 

• วนัขึน้เครื่องหมำย XD วนัแรกคือวนัท่ี 5 เมษำยน 2564 
• วนัก ำหนดจ่ำยเงินปันผลคือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ดงันี ้

1) ม.ร.ว.ปรีดิยำธร เทวกลุ  ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
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2) นำยศำศวตั ศิรสิรรพ ์  กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร 

3) นำงกิ่งเทียน  บำงออ้  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

4) ดร.มงคล  เหล่ำวรพงศ ์  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทประจ ำปี 2564 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทประจ ำปี 2564 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บำท  

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 ดงัต่อไปนี ้
1) นำยวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ                    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 6660 หรือ 
2) นำงสำววรำพร ประภำศิรกิลุ                ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4579 หรือ 
3) นำงสำวอิศรำภรณ ์วิสทุธิญำณ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 7480 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีแหง่ บรษิัท ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ ำปี 2564 โดย
เป็นผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีค่ำตอบแทนในกำร
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและสอบบญัชีงบกำรเงินรวมจ ำนวน 1,600,000 บำท  

วำระท่ี 9  พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค)์ ของบรษิัท อีก 4 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 39 ขอ้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้พิจำรณำอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3(วตัถุประสงค)์ ของบริษัท 
อีก 4 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 39 ขอ้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ข้อที่ 36 ออกแบบสรำ้ง ก่อสรำ้ง บ ำรุงรักษำและควบคุมกำรท ำงำน เครื่องจักรระบบสำยพำน 
ส ำหรบัขนแรแ่ละวสัดตุ่ำงๆ 

ขอ้ที่ 37 ประกอบกิจกำรและรบัจำ้ง ออกแบบ จดัหำ ก่อสรำ้ง ผลิต บ ำรุงรกัษำ จ ำหน่ำย น ำ้ดิบ น ำ้
อุปโภค น ำ้บริโภค และน ำ้ใชใ้นกำรอุตสำหกรรมทุกประเภท รวมทัง้ขนส่งและขนถ่ำย ทำงระบบท่อ
ส่งน ำ้ ท่อจ่ำยน ำ้ต่ำงๆ หรือโดยวิธีอื่นๆ และด ำเนินกิจกำรอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 

ขอ้ที่ 38  ประกอบกิจกำรและรบัจำ้ง ออกแบบ จดัหำ ก่อสรำ้ง เดินระบบ บ ำรุงรกัษำ ระบบบ ำบดั
น ำ้เสีย และด ำเนินกิจกำรอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 

ขอ้ที่ 39 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วตัถดุิบ เครื่องจกัร เครื่องมือ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ทกุชนิดส ำหรบัใช้
ในกำรผลิตน ำ้อปุโภค น ำ้บรโิภค และกำรบ ำบดัน ำ้เสีย 
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วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้บริษัทอีก 100 ลำ้นบำท ซึ่งจะท ำใหว้งเงินรวมของหุน้กู้
ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ลำ้นบำท 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร: : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติกำรออกและ
เสนอขำยหุน้กู ้โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย

สิทธิ ซึ่งอำจมีหรือไม่มีประกนั และอำจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบำท และ/หรือ เงินดอลลำรส์หรฐั และ/หรือ เงินสกลุต่ำงประเทศอื่น ๆ  

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไมเ่กิน 1,600 ลำ้นบำท หำกเป็นสกลุเงนิ

ต่ำงประเทศใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ใน

แต่ละครำว  

อำ้งถึงมติกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที่ 25 

มิถนุำยน 2563  ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้

ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท โดย ณ วนัที่ 28 

กมุภำพนัธ ์2564 บรษิัทมียอดเงินคงคำ้ง (Outstanding Amount) ของ

หุน้กูข้องบรษิัท ที่ออกและเสนอขำยไปแลว้รวม 1,300 ลำ้นบำท ในครัง้นี ้

บรษิัทจึงพิจำรณำขอเพิ่มวงเงินส ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้อง

บรษิัทอีก 100 ลำ้นบำท ซึ่งจะท ำใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบรษิัท ณ 

ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,600 ลำ้นบำท 

มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหนว่ย  1,000 (หน่ึงพนั) บำท  

อตัรำดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภำวะตลำดในช่วงที่มีกำรออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 

อำยหุุน้กู ้ ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้

มอบหมำย และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร พิจำรณำกำรก ำหนด

อำยุของหุ้นกู้ตำมควำมเหมำะสมของประเภทตรำสำรหนี ้ลักษณะ 

กำรใชเ้งินและสภำวะตลำด  

วิธีกำรเสนอขำย  เสนอขำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศใหแ้ก่ประชำชน และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย

เฉพำะเจำะจง โดยอำจแบ่งขำยเป็นรุ่นเดียวหรือหลำยรุ่น และ/หรือใน

ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสำมำรถออกและเสนอขำยแยก

ต่ำงหำกจำกกนัก็ได ้กำรออกเสนอขำยสำมำรถเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้

กูเ้ดิม ซึ่งตรำสำรนัน้ ๆ ก ำลงัจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน

ก่อนก ำหนด ทั้งนี ้โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ หรือ
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ประกำศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรขออนุญำตจำกหน่วยรำชกำรใด ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง 

เงื่อนไขพิเศษ  ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช ำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภำยในวงเงิน 

ที่ไดร้ับอนุมัติข้ำงตน้ บริษัทสำมำรถออกหุ้นกูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้

ตำมจ ำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช ำระคืน โดยมูลค่ำคงเหลือของหุ้นกู้  

ณ ขณะใด ๆ ตอ้งไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำย และ/หรือประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร ใหม้ีอ  ำนำจดงัตอ่ไปนี ้

1) กำรก ำหนดรำยละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้เช่น 
กำรก ำหนดชื่อ ลกัษณะกำรขำยหุน้กู ้จ ำนวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขำยในแต่ละครำว 
ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ ระยะเวลำไถ่ถอน กำรไถ่
ถอนก่อนก ำหนด อัตรำดอกเบีย้ วิธีกำรช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ วิ ธีกำรจัดสรร และ
รำยละเอียดกำรเสนอขำย เป็นตน้  

2) กำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือผูป้ระสำนงำนกำรออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลักทรพัย ์และ/หรือสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกหลักทรัพย ์
และ/หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ 

3) กำรเขำ้เจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ ำนำจใน 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็น และเก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นี ้
รวมถึงกำรน ำหุน้กูด้งักล่ำวขำ้งตน้ไปจดทะเบียนกบัตลำดรองตรำสำรหนี ้หรือตลำดรอง
แห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  ำนำจด ำเนินกำรขออนญุำตกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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วำระท่ี 11 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

 
 ทั้งนี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และวำระกำรประชุม

ดังกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท (http://www.sahakol.com) กรณีมี 
ขอ้สงสยั กรุณำติดต่อสอบถำม นำยสรุพล อน้สวุรรณ เลขำนกุำรบรษิัท Email : surapol@sahakol.com 
หรือหมำยเลขโทรศพัท ์02 941 0888 ต่อ 66 โทรสำรหมำยเลข 02 941 0881 

 
  จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

                  (นำยศำศวตั   ศิรสิรรพ)์ 

                 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 


