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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ      
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง    
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
 District                    Province                                    Postal Code 
  
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                         shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 
   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                     votes  
   หุน้บรุมิสทิธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

     preference share                        shares   and have the rights to vote equal to                                               votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 

Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________ 
Road                                     Sub-District        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                 

 หรือ/Or 

ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที่    __ 
Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________  
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1 .  กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาง ก่ิงเทียน บางออ้   Mrs. Kingthien Bang-or 
 ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์Dr. Mongkon Laoworapong 

ทัง้นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ ใหก้รรมการอิสระคน
อ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9 
ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) In case where the independent 
director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the 
other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement 
(details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 
of the Invitation of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders). 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. 
at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, 
Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda item no. 1   Matter to be informed by the Chairman 

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended 
December 31, 2019 
(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the 
fiscal year ended December 31, 2019 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select  one of the independent 
directors. 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of profit from the Company’s operating performance for 
the fiscal year ended December 31, 2019 as a legal reserve and the omission of dividend 
payment from the Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 
2019 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by 

rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Vitavat Sirison 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายกวิตม ์ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Kavit Sirison  

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากลู 
 Director’s name Mr. Prapas Vichakul  
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

4.  ชื่อกรรมการ นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช 
 Director’s name Mr. Sirichai Towiriyawate 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทัง้หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

Agenda item no. 9 To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 500 million, making the 
total limit of debentures at any time not exceeding Baht 1,500 million  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 To consider other matters (If any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
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there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
Proxy Form B. provided. 



ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 8 
Enclosure 8 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัที่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3 rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 
Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 


