หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

เปิ ดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิ มพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม
หมายเหตุ:
ไม่มกี ารแจกของชําร่วยและอาหารว่าง ในงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เพือ่ หลีกเลีย่ งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และ 4
รายงานประจาปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดทาในรูปแบบ QR code
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติยอ่ ของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อเพื่อได้รบั เลือกตัง้
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและการกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2563
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คาชี แ้ จงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง
6. มาตรการและแนวปฏิบตั ิการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
7. แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com/th/shareholderinfo/)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉันทะ และคานิยามของกรรมการอิสระ
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. รายละเอียดขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
12. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสังเขป
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
หมายเหตุ : หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจาปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถ
แจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร
02-941-0888 ต่อ 70
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ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท”) ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่ อวันที่
12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมร
พันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริ ษั ท ได้จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ ง
บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วันและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงาน
ประชุม ดัง กล่าวในเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท (https://www.sahakol.com) โดยได้แ นบสาเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จดั ทารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
บัญชี ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทที่
เกิ ดขึน้ ในรอบปี 2562 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทาง
การเงิน” หน้าที่ 113 ถึงหน้าที่ 123 ของรายงานประจาปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR
code ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
การลงมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็จ ณ วัน สิน้ สุด ของรอบปี บัญ ชี เพื่ อ เสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของทุกปี
ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ทางบการเงินรวมของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษั ท คือ บริษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด และได้ผ่า นการสอบทานพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในหน้าที่ 128 ถึงหน้าที่ 189 ของรายงานประจาปี
2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
โดยมีสรุปสาระสาคัญเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาดังนี ้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
10,240.8
11,986.8
11,106.2
7,662.6
9,820.7
8,941.3
2,578.2
2,166.1
2,165.9
3,185.7
3,624.1
4,772.9
(2,321.7)
(3,445.2)
(4,039.6)
864.0
178.9
733.3
360.1
(284.6)
1.1
0.32
(0.25)
0.001

รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ นิ รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
*กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
*กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

การลงมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษั ท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของบริษัทแล้ว

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทนุ สารองตาม
กฎหมายเป็ นจานวน 67,711,234 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.89 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ดว้ ยผลประกอบการของบริษัทมี
ผลกาไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการจัดสรรเงิน
กาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนทัง้ สิน้ 8,651,801 บาทคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการ
จัดสรรเงิ นกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวนทัง้ สิน้ 76,363,035 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.64 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล และเงินสารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั กระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึง
ความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ซึง่ คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในคราวถัดไป
อย่างไรก็ดี เมื่อคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ อันได้แก่ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมี
แผนการดาเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปั จจัยอื่น ๆ จึง
เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น การงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผล
การด าเนิ น งานของบริษัท สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

การลงมติ

วาระที่ 6

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนทัง้ สิน้ 8,651,801 บาท และ
การงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เนื่องจากบริษัทมีแผนการดาเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงิน
ลงทุนและปั จจัยอื่น ๆ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งได้อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองหลังจาก
การจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

2) นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริห าร/กรรมการบริห ารความ
เสีย่ ง

3) นายประภาส วิชากูล
4) คุณศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิ ผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุน้ รายใดเสนอรายชื่ อ
บุคคลมายังบริษัท ทัง้ นี ้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา
คุณสมบัติ ของกรรมการที่ ต ้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ประจ าปี 2563 ได้พิ จารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ของกรรมการจากความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระรวมถึง
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แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อการดาเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทมีความเห็นสมควรว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ
ที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
และได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

การลงมติ

คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเลื อ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต ้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ดังนี ้
1) นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2) นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง

3) นายประภาส วิชากูล
4) คุณศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ป
ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
ก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มี ผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และ
นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และผลปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึง
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
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ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 รวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเดียวกันกับที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็ น ชอบเสนอเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผูส้ อบบัญชี แต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2563 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับปี 2563 ดังนี ้
1) นายสมคิด เตียตระกูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2785

2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6549

3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6624

4) นายนรินทร์ จูระมงคล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593
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ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 4 ท่าน แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษั ท บริ ษั ทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงิ นของบริษัท รวมถึงผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี
ผูส้ อบบัญชี ท่านใดที่ปฏิ บัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเกิ น 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏตาม สิ่งที่สง่
มาด้วย 4
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิ จการ
ร่วมค้า และบริษั ทย่อย ได้แก่ กิ จการร่วมค้า ไอที ดี-เอสคิว กิ จการร่วมค้า เอสคิ ว-ไอที ดี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่
เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 35,000 บาท ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่
รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริษัท
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า
ค่าบริการอื่น
รวม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

ปี 2563(ปี ที่เสนอ)
3,180,000
170,000
ไม่มี
3,350,000 บาท

ปี 2562
3,020,000 บาท
365,000 บาท
ไม่มี
3,385,000 บาท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
1) นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2785
2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6549

3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6624

4) นายนรินทร์ จูระมงคล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593

ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2563 โดยมีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจานวน 3,350,000 บาท
การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวม
ของหุ้นกูท้ ั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต
ฝ่ ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมเงิ น ทุน ด้ว ยวิ ธีก ารออกตราสารหนี เ้ สนอขายในตลาดทุน ในครัง้ นี ้ จึง ขอเสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกตราสารหนี ้ใ นรู ป ของหุ้น กู้
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอ
ขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึง่ จะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุชื่ อ ผูถ้ ื อ หรือไม่ร ะบุชื่ อ ผู้ถื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หาก
เป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่
ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิ น
1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท
มียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุน้ กูข้ อง
บริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท
ในครัง้ นี ้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสาหรับการออก
และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึง่ จะทา
ให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
1,000 (หนึง่ พัน) บาท
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุน่ นัน้ ๆ
อายุหนุ้ กู้
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บุ ค ค ล ที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุของหุน้ กูต้ าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด
วิธีการเสนอขาย
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้แ ก่
หน้า 9 ของ 13

เงื่อนไขพิเศษ

ประชาชน และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็ นรุ น่ เดียวหรือหลายรุ น่ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่า งหากจากกันก็ ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กาลังจะ
ครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี ้
โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่บ ริษั ทได้ไถ่ ถอนหรือ ชาระคื นหุ้นกู้ ที่ ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออก
หุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ี่ได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุชื่ อ ผูถ้ ื อ หรือไม่ร ะบุชื่ อ ผู้ถื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หาก
เป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่
ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิ น
1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท
มียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุน้ กูข้ อง
บริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท
ในครัง้ นี ้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสาหรับการออก
และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึง่ จะทา
ให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
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มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
อัตราดอกเบีย้
อายุหนุ้ กู้

วิธีการเสนอขาย

เงื่อนไขพิเศษ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุน่ นัน้ ๆ
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บุ ค ค ล ที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุของหุน้ กูต้ าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้แ ก่
ประชาชน และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็ นรุ น่ เดียวหรือหลายรุ น่ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่า งหากจากกันก็ ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ กาลังจะ
ครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี ้
โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่บ ริษั ทได้ไถ่ ถอนหรือ ชาระคื นหุ้นกู้ ที่ ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออก
หุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ี่ได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอานาจดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
เช่น การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุน้ กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การ
ไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ ระสานงานการออกหุน้ กู้ และ/หรือผูจ้ ัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจใน
หน้า 11 ของ 13

การลงมติ

วาระที่ 10

การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้
รวมถึงการนาหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรือตลาดรอง
แห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกาหนดให้วนั พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิป
เมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดย
บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตัง้ แต่เวลา 12.30 น.
เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ หุน้ และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม รวมถึงผูท้ ี่มีสว่ นร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการ
และแนวปฏิบตั ิการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6 รวมทัง้ ขอให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่านกรอกแบบคัด กรองโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 และนาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนเข้าประชุม
อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่
ส่งมาด้วย 8 ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดู แ ลหลัก ทรัพ ย์ โปรดใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ซึ่ ง สามารถ ดาวน์โ หลดได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/)
อนึง่ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเองและมี ค วามประสงค์จ ะมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษั ทเข้า ร่วมประชุ ม และออกเสี ยงแทนตน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ ดังนี ้
1) นางกิ่งเทียน บางอ้อ
2) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ซึง่ มีรายชื่อและประสบการณ์การทางานปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้วย 5 และเพื่อ
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ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยส่ง
เอกสารดังกล่าวมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70
บริ ษั ท ขอให้ผู้ถื อ หุ้น ศึ ก ษาค าชี ้แ จงและวิ ธี ก ารมอบฉัน ทะ วิ ธี ก ารลงทะเบี ย น เอกสารส าหรับ
การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทัง้ ขัน้ ตอนการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้วย 11
ทัง้ นี ้ บริษั ท จะเปิ ด เผยรายละเอี ย ดของการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 และวาระ
การประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com) นอกจากนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2562 ของบริษัทในรู ปแบบหนังสือ กรุ ณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
รายงานประจาปี ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้วย 13 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร.
02-941-0888 ต่อ 70
กรณี มี ข ้อ สงสั ย กรุ ณ าติ ด ต่ อ สอบถาม นายสุ ร พล อ้น สุ ว รรณ เลขานุ ก ารบริ ษั ท E-mail:
surapol@sahakol.com หรือ โทร. 02-941-0888 ต่อ 66
ขอแสดงความนับถือ

(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)
ประธานกรรมการบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
1. นายวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5 ปี 1 เดือน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
ไทย
สัญชาติ
55 ปี
อายุ
47/15 ซอยมงคลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
ความเชี่ยวชาญ
จ านวนและสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษัท โดยนั บ รวม 6,101,025 หุน้ (คิดเป็ น 0.54% ของทุนจดทะเบียน)
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
5 แห่ง
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ทางาน
2558 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตส้ี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั วรรณงาม จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั บ้านเรือนอรุณ จากัด
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
- ไม่มี ข้อพิ พาททางกฏหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่
คดีลหุโทษ
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน - ไม่มี จากัด พ.ศ. 2535
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
9/9 ครัง้
การประชุมคณะกรรมบริหารความเสีย่ ง
4/4 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
2. นายกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5 ปี 1 เดือน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
ไทย
สัญชาติ
49 ปี
อายุ
39/665 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางตลาด อาเออปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท Master of Business Administration, San Diego State
University
การบริหารจัดการ
ความเชี่ยวชาญ
จ านวนและสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษัท โดยนั บ รวม 9,461,150 หุน้ (คิดเป็ น 0.83% ของทุนจดทะเบียน)
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
2 แห่ง
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ทางาน
2558 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั สหกลเพาเวอร์ จากัด
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
- ไม่มี ข้อพิ พาททางกฏหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่
คดีลหุโทษ
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน - ไม่มี จากัด พ.ศ. 2535
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562
การประชุมคณะกรรมการ
9/9 ครัง้
การประชุมคณะกรรมบริหารความเสีย่ ง
4/4 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
3. นายประภาส วิชากูล
กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
2 ปี 1 เดือน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
ไทย
สัญชาติ
64 ปี
อายุ
51/218 หมู่ท่ี 7 ตาบลหลักหก อาเออเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวทิ ยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวทิ ยา) New Mexico Institute of Mining
and Technology, U.S.A
วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
ความเชี่ยวชาญ
จ านวนและสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษัท โดยนั บ รวม - ไม่มี การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ทางาน
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2557
รองผูว้ ่าการเชือ้ เพลิง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
- ไม่มี ข้อพิ พาททางกฏหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่
คดีลหุโทษ
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน - ไม่มี จากัด พ.ศ. 2535
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
9/9 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
4. นายศิ ริชยั โตวิ ริยะเวช
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
5 ปี 1 เดือน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
ไทย
สัญชาติ
56 ปี
อายุ
20/217 หมู่ท่ี 9 ตาบลบางตาล อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA
การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน
ความเชี่ยวชาญ
จ านวนและสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษัท โดยนั บ รวม 150,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
1/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
1 แห่ง
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
2 แห่ง
ตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ทางาน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่ จากัด กรรมการอิสระ/
2558 – ปั จจุบนั
ผู้อ านวยการฝ่ ายการลงทุ น และบริห ารความเสี่ย ง บริษัท พริ้น ซิเ พิล
แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จากัด
2557 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จากัด
2557 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
2556 - 2557
ผู้อ านวยการฝ่ ายการลงทุ น บริษั ท โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ จ ากัด
(มหาชน)
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
- ไม่มี ข้อพิ พาททางกฏหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่
คดีลหุโทษ
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน - ไม่มี จากัด พ.ศ. 2535
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
7/9 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ชื่อ – นำมสกุล

: นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์

ตำแหน่ ง

: หุน้ ส่วน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

:  ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชี

: 21 ปี

ประวัติกำรทำงำน
2541 – ปั จจุบนั

: บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด (หุน้ ส่วนปี 2557 – ปั จจุบนั )

2557 – ปั จจุบนั

: อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : - ไม่มี หมำยเลขติ ดต่อและอีเมล์

: โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ชื่อ – นำมสกุล

: นายนรินทร์ จูระมงคล

ตำแหน่ ง

: ผูอ้ านวยการ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 8593 ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

:  ปริญญาตรีบญ
ั ชีบญ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชี

: 18 ปี

ประวัติกำรทำงำน
2558 – ปั จจุบนั

: ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด

2560 – ปั จจุบนั

: คณะทางานศึกษาการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะมาปฏิบตั ใิ ช้

2558 – 2560

: คณะทางานจัดทามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : - ไม่มี หมำยเลขติ ดต่อและอีเมล์

: โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล์ narin.churamongkol@th.gt.com

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ชื่อ – นำมสกุล

: นายสมคิด เตียตระกูล

ตำแหน่ ง

: หุน้ ส่วนด้านการตรวจสอบ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิทำงกำรศึกษำ

:  ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชี

: 49 ปี

ประวัติกำรทำงำน
2545 – ปั จจุบนั

: หุน้ ส่วนด้านการตรวจสอบ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด

2542 – ปั จจุบนั

: ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึง่ เป็ น
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั การเงิน (บริษทั จดทะเบียนฯ)

2514 – 2543

: บริษทั สานักงาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จากัด (แอนเดอร์เซ่นประเทศไทย)
(หุน้ ส่วนปี 2530 – 2543)

2542 - 2545

: ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง

2537 – 2544

: อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะทางานในสมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย

หมำยเลขติ ดต่อและอีเมล์

โทรศัพท์ 02-2058222
: อีเมล์ somckid.tiatragul@th.gt.com

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ชื่อ – นำมสกุล

: นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล

ตำแหน่ ง

: หุน้ ส่วน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 6624 ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

:  ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประกาศนียบัตรชัน้ สูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชี

: 22 ปี

ประวัติกำรทำงำน
2545 – ปั จจุบนั

: หุน้ ส่วน ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด

2560 - ปั จจุบนั

: คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี

2557 - 2560

: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2555 – 2557

: อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสานักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2541 - 2545

: ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั บีดโี อ ริชฟิ ลด์ จากัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : - ไม่มี หมำยเลขติ ดต่อและอีเมล์

: โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล์ teerasak.chuasrisakul@th.gt.com
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คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
วิธีกำรมอบฉันทะ
กรณีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ 3 แบบ ได้แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ น แบบหนัง สื อมอบฉัน ทะที่ ใ ช้เ ฉพาะกรณี ผู้ถื อหุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตั้ง ให้คัส โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนีแ้ ละผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ดงั ต่อไปนี ้
1.

ผูถ้ ือหุน้ (นอกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ งเท่านัน้ โดยบริษัท
ขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่ง ตัง้ ให้คัสโตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้ใ ช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้

3.

ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉั น ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ หรือ มอบฉั น ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริษั ท
ดัง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 9 หากผู้ถื อ หุ้น เลื อ กมอบฉั น ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริษั ท แล้ว บริษั ท
ขอแนะนาให้ใช้ห นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอย
อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2563

4.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

5.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะพร้อมผูร้ บั มอบ
ฉันทะและปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทัง้ นี ้
บริษัทจะอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

6.

ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุม

หน้า 1 ของ 5
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วิธีกำรลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 12.30 น. ของ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุมรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วย 12
ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิ มิให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธ
การลงทะเบียนภายหลังปิ ดการประชุม
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียน
1.

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ป ถ่า ยของผู้ถือหุน้ และยังไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจาตัว ประชาชน
บัต รประจาตัว ข้า ราชการ ใบอนุญ าตขับ ขี่ หนังสือเดิ น ทาง เป็ น ต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย

1.2

2.

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

(ค)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
2.1

2.2

กรณีผมู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
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3.

(ค)

ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ข องผู้มี อานาจกระท าการแทนนิ ติ บุค คล ซึ่งลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลดังกล่าว

(ง)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุน้
3.1

3.2

เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของ
คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาทและ
ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

หนังสือยืนยันการได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(ค)

สาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิ ติ บุค คลของคัส โตเดี ยน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิ น 6 เดื อนก่อน
วันประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งมีขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ น ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)

(ง)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว

(จ)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

เอกสารจากผูถ้ ือหุน้
(ก)

สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข)

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
-

(ค)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
-

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบอานาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็ นผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)

-

สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian)
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สาหรับเอกสารใดที่จดั ทาเป็ นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคาแปล
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
1.

หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

3.

ผูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

4.

บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผมู้ อบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

5.

ในกรณี ที่ ผู้มอบฉั น ทะระบุค วามประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนน บริษั ท จะบัน ทึก การออกเสี ยงลงคะแนนดัง กล่า ว พร้อ มกับ
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ

6.

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ)
บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทาเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด โดยบริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ข องบริษัท ออกเสียงเห็นด้ว ย อย่างไรก็ดี บริษัท ขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท า
เครือ่ งหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้ กรณี
ทาเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชดั เจน หรือมีการแก้ไขเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข จะถือว่าเป็ น
บัตรเสีย

7.

สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อแนะนาแนวทางที่ดีในการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เห็นด้วย
ต่อไป

8.

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
แจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้

9.

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1

กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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10.

9.2

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทกาหนด โดยบริษัทได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

9.3

หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

9.4

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับ
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ลง
บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ทาหน้าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
1. บริษัทได้คานึงถึง การเสริมสร้างการกากับดูแ ลกิจการที่ดีในด้า นสิทธิ แ ละการปฏิบัติต่อ ผู้ถือ หุน้ อย่างเท่า เทีย ม
บริษัทจะเผยแพร่หนังสื อ เชิญ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุน้ ประจาปี 2563 พร้อ มเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งล่วงหน้าทางเว็บไซต์ข องบริษัท
www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ ผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้าตามกาหนดต่อไป
2.

บริ ษั ท ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท แทนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง
2.1 ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบ

ฉันทะที่จะได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือทางเว็บไซต์บริษัท (บริษัทแนะนาให้ทา่ นออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ ซึง่ บริษัทจะจัดส่งให้โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์
2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า ซึง่ บริษัทจะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือก
ช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า ดังนี ้
- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้ง
การประชุมที่จะได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ หนังสือเชิญประชุม
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ircontact@sahakol.com
- โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881
3. บริษัทจะจัดให้มีการทาความสะอาดฆ่าเชือ้ ภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทจะเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพื น้ ที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจากัดจานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดย
การจัดที่น่ งั ในห้องประชุมซึ่งมีจานวนจากัดจะสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ
40 ที่น่ งั และจะระบุหมายเลขที่น่ งั ให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง
ตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบตั ิตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุน้ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่ อ ป้อ งกันและลดความเสี่ ยงของการแพร่ร ะบาดของ
COVID-19 ดังนี ้
5.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยหากผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื ้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื ้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนา้ มูก หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่
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อนุญาตให้เข้าบริเวณพื น้ ที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผูเ้ ข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี ้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่านต่อบริษัท
5.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย โดยบริษัทกาหนดจุดเพื่อคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่
บริเวณพืน้ ที่การจัดประชุม โดยหากผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้า
ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทีผ่ ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นามาเองตลอดเวลาที่เข้า
ร่วมประชุม ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจ่ ัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทาแบบคัดกรองโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพืน้ ทีจ่ ัดการประชุม
5.4 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการแพร่ร ะบาดของ COVID-19 บริษัท จะไม่จัด เตรีย มไมโครโฟนส าหรับ
การสอบถาม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคาถามแก่
ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทของดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19
7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะแจ้งให้ทา่ นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com)
ทัง้ นี ้ การดาเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิขา้ งต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
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
บริษัทขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 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 – สกุล (Name-Surname)____________________________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)____________________________
ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

ไอ Cough

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เจ็บคอ Sore throats

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

นา้ มูกไหล Runny nose

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

1. ท่านมีไข้หรือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี ้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผา่ นมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่ (I have traveled to):_________________________________
 ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยหรือผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ขา้ งต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ ที่ท่ีมีการระบาด
ของ COVID-19 หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือ
มอบฉั น ทะแบบ ข. ให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ บ ริษั ท ฯ แทนการเข้า ร่ว มประชุม และเดิ น ทางกลับ พร้อ มปฏิ บัติ ตามค าแนะน าของกองควบคุม โรคกระทรวงสาธารณสุข
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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
่
่
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ า่ ยและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า

I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

เดือน
Month

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ถนน
Road

พ.ศ.
Year
_____

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
_________ เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ_____
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

หน้า 1 ของ 2
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กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or
 ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 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).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

หน้า 2 ของ 2
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

ถนน
Road

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

_________ เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบลแขวง/
อาเภอ__________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย ์
_
Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบลแขวง/
อาเภอ__________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย ์
_
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or
 ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคน
อื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 9
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 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).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
Matter to be informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Agenda item no. 3
วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณารั บทราบรายงานผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี สิ้นสุ ดวั นที่
31 ธันวาคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended
December 31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
พิจ ารณาอนุ มัติ รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้นสุ ด วั นที่
31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the
fiscal year ended December 31, 2019
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by
rotation
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Vitavat Sirison
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Kavit Sirison
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากูล
Director’s name Mr. Prapas Vichakul
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
4. ชื่อกรรมการ นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
Director’s name Mr. Sirichai Towiriyawate
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda item no. 7

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทัง้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
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
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10
Agenda item no. 9

(5)

(6)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้เฉพาะกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่

(1)

(2)

เดือน

พ.ศ.

Date
Month
Year
ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยูเ่ ลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing/located at no.
Soi
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
_________ เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
If choosing No. 1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or
 ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็ น ผูร้ บั
มอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 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).

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 .
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
Total voting right

(4)

หุน้
shares
หุน้
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง
Votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
Matter informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended December
31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
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วาระที่ 4
Agenda item no. 4

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายงานและงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the Company’s report and consolidated financial statement for the fiscal year
ended December 31, 2019
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Vitavat Sirison
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
2. ชื่อกรรมการ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
Director’s name Mr. Kavit Sirison
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากูล
Director’s name Mr. Prapas Vichakul
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

หน้า 3 ของ 5

สิ่งทีแ่ นบมาด้วย 8
Enclosure 8
4. ชื่อกรรมการ นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
Director’s name Mr. Sirichai Towiriyawate
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2020
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทงั้ หมดไม่
เกิน 1,500 ล้านบาท
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
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

Agenda item no. 9

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10
Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ั บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 there is any
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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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุน้ ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ล งทุนต่า งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสม
ด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบาย
การแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

หน้า 1 ของ 2
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6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

หน้า 2 ของ 2
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ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
1. นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 ปี 1 เดือน
ไทย
75 ปี
88/63 ซ.ศรีด่าน 22 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2550
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยฟิ ลม์ จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั ทีป่ รึกษา
บริษทั com-link จากัด
2549 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จากัด (มหาชน)
150,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั โดยนับรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิ เศษวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563

- ไม่มี -
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ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
2. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 ปี 1 เดือน
ไทย
50 ปี
61 ซ.สาธุประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่
15/2555
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
รุ่นที่ 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI) รุ่นที่ 5/2561
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการปรึกษาการ
ลงทุน
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
ผูส้ อบบัญชี
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
2552 – ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 9
2560 – 2561

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั โดยนับรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิ เศษวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
บริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน)
2556 – 2558
อาจารย์ประจา สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
150,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
- ไม่มี -
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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำรบริษัท
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คล
ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ จานวน
ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
หน้า 1 ของ 3
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ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม
ดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสีย
เป็ นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี ก าไรขาดทุน ณ วัน สิน้ สุดของรอบปี บัญ ชี ของบริษั ทเสนอต่อ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญ ประจ าปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ละคณะกรรมการต้อ งจัด ให้ผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนทีน่ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ผู้ถอื หุ้น
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง

ตรวจเอกสารผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริ่ม 12.30 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ
(เริ่ม 12.30 น.)
 แสดงหนังสือมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประชาชนตัวผูม้ อบและผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสาร
 แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาดับ
กรณีท่ีมีผตู้ อ้ งการคัดค้านหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผูค้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง)

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่อทาหน้าที่ดแู ลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ก ารประชุ ม เป็ นไปตาม
กฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้านหรือ
งดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทเมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70
เรียน เลขานุการ
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