
 

 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2563 
 

 

 

บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. 
 

 

 

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 3 บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 

 

 

 
เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 12.30 น. 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาในวนัประชุม 
หมายเหตุ: 

ไมม่กีารแจกของชาํร่วยและอาหารว่าง ในงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เพือ่หลกีเลีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ COVID-19 



 

หนา้ 1 ของ 13 

 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  
บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2   
  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 และ 4 
  รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มดว้ยงบการเงินรวมของบรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัท าในรูปแบบ QR code  
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
  ประวตัิยอ่ของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อไดร้บัเลือกตัง้

เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 8 
  รายละเอียดของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและการก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรบัปี 2563  
5. เอกสารหรือหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชุม เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วิธี

ปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

6. มาตรการและแนวปฏิบตัิการการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

7. แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.sahakol.com/th/shareholder-
info/) 

9. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉนัทะ และค านิยามของกรรมการอิสระ 

10. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. รายละเอียดขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  
12.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้โดยสงัเขป 
13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 

หมายเหต ุ:   หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถ
แจง้ความประสงคม์ายงั ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 
02-941-0888 ตอ่ 70 

https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่  
12 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีมติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านกังานใหญ่ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมร
พนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 ซึ่ ง 
บริษัทไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนัและกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงาน
ประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sahakol.com) โดยได้แนบส าเนา
รายงานการประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบ
บญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ดงัปรากฏในหัวขอ้ “การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทาง 
การเงิน” หนา้ที่ 113 ถึงหนา้ที่ 123 ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR 
code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
  

https://www.sahakol.com/shareholder-info/
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 39. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทกุปี  

 ทัง้นี ้บรษัิทไดจ้ดัท างบการเงินรวมของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัท คือ บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด และไดผ้่านการสอบทานพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฏในหนา้ที่ 128 ถึงหนา้ที่ 189 ของรายงานประจ าปี 
2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

โดยมีสรุปสาระส าคญัเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาดงันี ้

งบการเงนิรวม         หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 10,240.8  11,986.8 11,106.2 
หนีส้นิรวม (ลา้นบาท) 7,662.6  9,820.7  8,941.3 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 2,578.2  2,166.1  2,165.9 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 3,185.7  3,624.1 4,772.9 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (ลา้นบาท) (2,321.7)  (3,445.2) (4,039.6) 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 864.0 178.9 733.3 
*ก าไรสทุธิส าหรบัปี (ลา้นบาท) 360.1 (284.6) 1.1 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.32 (0.25) 0.001 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี สว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ของบรษัิทแลว้ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด
ทะเบียน 

ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทนุส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 67,711,234 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.89 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ซึ่งยงัไม่ถึงรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ดว้ยผลประกอบการของบริษัทมี
ผลก าไรเพียงเลก็นอ้ย จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาใหค้วามเห็นการจดัสรรเงิน
ก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 8,651,801 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยภายหลงัจากการ
จัดสรรเงินก าไรจ านวนดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 76,363,035 บาท ซึง่คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.64 ของทนุจดทะเบียน 

เนื่องจากบรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และเงินส ารองต่าง  ๆ ทกุ
ประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทนุรวมถึง
ความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป  

อยา่งไรก็ดี เมื่อค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ ผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมี
แผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผล 
การด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 8,651,801 บาท และ
การงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
เนื่องจากบริษัทมีแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งิน
ลงทนุและปัจจยัอื่น ๆ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบง่ใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มา
ด ารงต าแหนง่ไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลงัจาก
การจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น คือ 

1) นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

2) นายกวติม ์ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

3) นายประภาส วิชากลู กรรมการอิสระ 
4) คณุศิรชิยั โตวิรยิะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่าง
วนัที่ 28 มกราคม – 25 กุมภาพนัธ ์2563 โดยเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลมายังบริษัท ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ 
ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ การแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระรวมถึง
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แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนอ์ย่างสงูต่อการด าเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการไดเ้ป็นอย่างดีและมี
ประสทิธิภาพ  

ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทมีความเห็นสมควรว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิครบถว้น ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวตัิย่อและขอ้มูลของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง 
และไดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัสง่ใหก้ับผูถื้อ
หุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ดงันี ้

1) นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2) นายกวติม ์ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

3) นายประภาส วิชากลู กรรมการอิสระ 
4) คณุศิรชิยั โตวิรยิะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ
ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และผลปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน จึง
เห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
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ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2563 รวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกนักบัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

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

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน 2,655,000 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิ
หนา้ที่ของผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทส าหรบัปี 2563 ดงันี ้

1) นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 2785 

2) นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตันช์ชัวาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6549 

3) นายธีรศกัดิ ์ฉั่วศรสีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6624 

4) นายนรนิทร ์จรูะมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8593 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ทา่น แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนามขา้งตน้ไม่มี
ผูส้อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแลว้เกิน 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ปรากฏตาม สิ่งที่สง่
มาดว้ย 4 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท กิจการ
ร่วมคา้ และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่
เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอ 
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 เป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 35,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่
รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถา้หากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563(ปีที่เสนอ) ปี 2562 
คา่สอบบญัชีบรษัิท 3,180,000 3,020,000 บาท 

คา่สอบบญัชีกิจการรว่มคา้ 170,000 365,000 บาท 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 3,350,000 บาท 3,385,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 2785 

2) นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตันช์ชัวาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6549 

3) นายธีรศกัดิ ์ฉั่วศรสีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6624 

4) นายนรนิทร ์จรูะมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8593 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท

ประจ าปี 2563 โดยมีคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเงินจ านวน 3,350,000 บาท  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูบ้ริษัทอีก 500 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้วงเงนิรวม
ของหุ้นกูท้ั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเติบโตและการลงทนุในอนาคต 
ฝ่ายบรหิารของบรษัิท มีความเห็นโดยเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมเงินทุนดว้ยวิธีการออกตราสารหนีเ้สนอขายในตลาดทุน ในครัง้นี ้จึงขอเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี ้ในรูปของหุ้นกู ้
คณะกรรมการบรษัิทจึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูบ้รษัิทอีก 500 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมดไมเ่กิน 1,500 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุน้กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมี
หรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรอื เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่
ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 
อา้งถึงมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อ
วนัที่ 18 เมษายน 2561 ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท
มียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของหุน้กูข้อง
บริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,000 ลา้นบาท 
ในครัง้นี ้บรษัิทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส าหรบัการออก
และเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทอีก 500 ลา้นบาท ซึง่จะท า
ใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ 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

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายขุองหุน้กูต้าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่
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ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ ก าลงัจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรอืถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมคว รเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ประเภท หุน้กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมี
หรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรอื เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกุล
ตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่
ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 
อา้งถึงมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อ
วนัที่ 18 เมษายน 2561 ไดอ้นมุตัิวงเงินรวมส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท
มียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของหุน้กูข้อง
บริษัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,000 ลา้นบาท 
ในครัง้นี ้บรษัิทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส าหรบัการออก
และเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทอีก 500 ลา้นบาท ซึง่จะท า
ใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 
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มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ  
อายหุุน้กู ้ 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

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายขุองหุน้กูต้าม
ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้
เงินและสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่
ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะ
ครบก าหนดช าระคืนหรอืถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออก
หุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
ช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/

หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ  านาจดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ัด
จ าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/
หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจใน 
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การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้
รวมถึงการน าหุน้กูด้งักลา่วขา้งตน้ไปจดทะเบียนกบัตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรอง
แหง่ใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 
  บริษัทก าหนดใหว้นัพธุที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ (Record Date) 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิท เพื่อสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วมประชุม ในวัน
พฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดย
บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น.  

   เนื่องจากบริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้หุน้และผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุ รวมถึงผูท้ี่มีสว่นรว่มในการจดัประชมุทกุท่าน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการ
และแนวปฏิบตัิการการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาดว้ย 6 รวมทัง้ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 และน าสง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทก่อนเขา้ประชมุ 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด

กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่

สง่มาดว้ย 8 สว่นผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/)  

อนึง่ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงันี ้

1) นางก่ิงเทียน  บางออ้ 
2) ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์
ซึง่มีรายช่ือและประสบการณก์ารท างานปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 8 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
และโปรดจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 และเพื่อ

https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารใหบ้ริษัท ภายในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 โดยส่ง
เอกสารดงักลา่วมาที ่

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดี-รงัสติ  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
หมายเลขโทรศพัท ์02-941-0888 ตอ่ 70 

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี ้แจงและวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรับ  
การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้ร่วม
ประชมุผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 11 

ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และวาระ 
การประชุม ดงักลา่วใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท (https://www.sahakol.com) นอกจากนี ้
ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอรบั
รายงานประจ าปี ตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 13 แลว้สง่แบบฟอรม์ดงักลา่วมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร. 
02-941-0888 ตอ่ 70  

กรณีมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: 
surapol@sahakol.com หรอื โทร. 02-941-0888 ตอ่ 66 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
  (ม.ร.ว.ปรดีิยากร   เทวกลุ) 
 ประธานกรรมการบรษัิท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่
1. นายวิทวสั  ศิริสรรพ ์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 1 เดอืน 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 55 ปี 
ท่ีอยู ่ 47/15 ซอยมงคลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ วศิวกรรมศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

6,101,025 หุน้ (คดิเป็น 0.54% ของทุนจดทะเบยีน) 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่94/2555 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 5 แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน   
     2558 – ปัจจุบนั 
     2546 – ปัจจุบนั 
     ปัจจุบนั 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สหกลเพาเวอร ์จ ากดั    
กรรมการ บรษิทั ท ูแอนด ์โฟร ์พรอ็พเพอรต์ีส้ จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั วรรณงาม จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บา้นเรอืนอรุณ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ข้อพิพาททางกฏหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไม่ใช่
คดีลหโุทษ 

- ไม่ม ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

- ไม่ม ี- 

การเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2562  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
การประชุมคณะกรรมบรหิารความเสีย่ง 

9/9 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่
2. นายกวิตม ์ ศิริสรรพ ์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 1 เดอืน 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 49 ปี 
ท่ีอยู ่ 39/665 หมู่ที ่3 ต าบลบางตลาด อ าเออปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
วฒิุการศึกษา -ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
-ปรญิญาโท Master of Business Administration, San Diego State 
University 

ความเช่ียวชาญ การบรหิารจดัการ 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

9,461,150 หุน้ (คดิเป็น 0.83% ของทุนจดทะเบยีน) 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่114/2558 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน   
     2558 – ปัจจุบนั 
     
     2546 – ปัจจุบนั 
     ปัจจุบนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สหกลเพาเวอร ์จ ากดั    

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ข้อพิพาททางกฏหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไม่ใช่
คดีลหโุทษ 

- ไม่ม ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

- ไม่ม ี- 

การเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2562  
การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมบรหิารความเสีย่ง 

9/9 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 



  สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่
3. นายประภาส วิชากลู 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดอืน 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 64 ปี 
ท่ีอยู ่ 51/218 หมู่ที ่7 ต าบลหลกัหก อ าเออเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี
วฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์(ธรณีวทิยา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์(ธรณีวทิยา) New Mexico Institute of Mining 
and Technology, U.S.A 

ความเช่ียวชาญ วศิวกรรมศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสตูรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที ่186/2557 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ประสบการณ์ท างาน   
     2561 – ปัจจุบนั  
     2557 

กรรมการ/กรรมการอสิระ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
รองผูว้่าการเชือ้เพลงิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ข้อพิพาททางกฏหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไม่ใช่
คดีลหโุทษ 

- ไม่ม ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

- ไม่ม ี- 

การเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2562  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 9/9 ครัง้ 



  สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่
4. นายศิริชยั  โตวิริยะเวช 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 1 เดอืน 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 56 ปี 
ท่ีอยู ่ 20/217 หมู่ที ่9 ต าบลบางตาล อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
วฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Florida, USA 
ความเช่ียวชาญ การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

150,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  244/2560 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 
1/2558 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน   
     2559 – ปัจจุบนั 
     2558 – ปัจจุบนั 
      
     2557 – ปัจจุบนั 
     2557 – 2558 
     2557 – 2558 
     2556 - 2557 
      

กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไฟร์เทรด เอน็จเินียริง่ จ ากดักรรมการอสิระ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง  บริษัท พริ้นซิเพิล  
แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ข้อพิพาททางกฏหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไม่ใช่
คดีลหโุทษ 

- ไม่ม ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

- ไม่ม ี- 

การเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2562  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

7/9 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั  
 

ช่ือ – นำมสกลุ : นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวาลย ์

ต ำแหน่ง : หุน้สว่น 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไทย   : ทะเบยีนเลขที ่6549 ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ :  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบญัชี : 21 ปี 

ประวติักำรท ำงำน 

2541 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

: 

: 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั (หุน้สว่นปี 2557 – ปัจจุบนั) 

อนุกรรมการดา้นเทคนิค มาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ : - ไม่ม ี- 

หมำยเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท ์02-2058222 

อเีมล ์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com 

 

 

 

mailto:kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com


สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั  
 

ช่ือ – นำมสกลุ : นายนรนิทร ์จรูะมงคล 

ต ำแหน่ง : ผูอ้ านวยการ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไทย   : ทะเบยีนเลขที ่8593 ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ :  ปรญิญาตรบีญัชบีญัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบญัชี : 18 ปี 

ประวติักำรท ำงำน 

2558 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

 

2558 – 2560 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  

คณะท างานศกึษาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  ส าหรบักจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะมาปฏบิตัใิช้ 

คณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูภมัภ์ 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ : - ไม่ม ี- 

หมำยเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท ์02-2058222 

อเีมล ์ narin.churamongkol@th.gt.com 

 

 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
 

 

 

 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั  
 

ช่ือ – นำมสกลุ : นายสมคดิ เตยีตระกลู 

ต ำแหน่ง : หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไทย   : ทะเบยีนเลขที ่2785 ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วฒิุทำงกำรศึกษำ :  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบญัชี : 49 ปี 

ประวติักำรท ำงำน 

2545 – ปัจจุบนั 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2514 – 2543 

 

2542 - 2545 

 

2537 – 2544 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบ บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  

ประธานคณะกรรมการบญัช ีของธนาคารแห่งหนึ่งซึง่เป็น 

  บรษิทัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัการเงนิ (บรษิทัจดทะเบยีนฯ) 

บรษิทั ส านกังาน เอสจวี-ีณ ถลาง จ ากดั (แอนเดอรเ์ซ่นประเทศไทย) 

  (หุน้สว่นปี 2530 – 2543) 

ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีน 

  ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

อนุกรรมการมาตรฐานการบญัชขีองคณะท างานในสมาคมนกับญัช ี

และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

หมำยเลขติดต่อและอีเมล ์  

: 

โทรศพัท ์02-2058222 

อเีมล ์ somckid.tiatragul@th.gt.com 

 

 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั  

ช่ือ – นำมสกลุ : นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

ต ำแหน่ง : หุน้สว่น 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไทย   : ทะเบยีนเลขที ่6624 ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ :  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบญัชี : 22 ปี 

ประวติักำรท ำงำน 

2545 – ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

2557 - 2560 

2555 – 2557 

 

2541 - 2545 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

หุน้สว่น ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  

คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการบญัชบีรหิาร สภาวชิาชพีบญัช ี

คณะอนุกรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน 

เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทไดจ้ัดใหมี้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก  าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง 
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ไดก้  าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชมุผูถื้อหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก  าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชมุนีแ้ละผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทที่ http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/ 
 วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ (นอกจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้) สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ โดยบริษัท  
ขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหใ้ช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท  
ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ)์ เลขที่ 47/10 ซอย 
อมรพนัธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอรโ์ทรศพัท ์02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิท ภายในวนัที่ 18 มิถนุายน 2563 

4. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

5. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะพรอ้มผูร้บัมอบ
ฉันทะและปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวนัที่ของหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว ทัง้นี ้
บรษัิทจะอ านวยความสะดวกในการจดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉันทะ 

6. ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

  

http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/
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วิธีกำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของ 
วนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่มาดว้ย 12 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิมิใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลงัเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธ  
การลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชมุ 

เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุน้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

(ข) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งลงนามในหนังสือ 
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทน 
นิติบคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3. ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ 

3.1 เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ดงักลา่ว 

(จ)  เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3.2 เอกสารจากผูถื้อหุน้ 

(ก) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 
ผูถื้อหุน้ ซึง่มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจตามขอ้ 3.2 (ก) เป็นผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian)  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 

หนา้ 4 ของ 5 

 

ส าหรบัเอกสารใดที่จดัท  าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มกนัดว้ย โดยผูถื้อหุน้หรอืผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

บรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้ตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นสมควร 

กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง 

1. หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 

2. ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

3. ผูร้บัมอบฉันทะจากคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

4. บรษัิทจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (ก) ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง (ข) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

5. ในกรณีที่ผู ้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พรอ้มกับ 
การลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉันทะ โดยจะไมแ่จกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
บรษัิทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่ของบรษัิท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด โดยบริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นดว้ยท า
เครือ่งหมายในชอ่งเห็นดว้ยในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้กรณี
ท าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนไมช่ดัเจน หรอืมีการแกไ้ขเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือชื่อก ากบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็น
บตัรเสีย 

7. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะจดัใหมี้การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าแนวทางที่ดีในการจดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ทัง้ที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บรษัิทจงึจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เห็นดว้ย
ตอ่ไป 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุ หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ 
แจง้ช่ือและนามสกลุของตนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

9. มติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กรณีปกติมติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนด โดยบรษัิทไดร้ะบกุารลงมติไวต้อนทา้ยของแตล่ะวาระการประชมุแลว้ 

9.3  หากคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

9.4 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

10. การนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าทนัที โดยประธานในที่ประชมุ หรอืบคุคลที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย จะแจง้ผลการนับ
คะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบภายหลงัการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

บรษัิทใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัใหมี้ที่ปรกึษากฎหมาย และ/หรอื ตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย
ท าหนา้ที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพ่ือสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษิัท สหกลอิควปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดก้  าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัใินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
 

  1. บริษัทไดค้  านึงถึงการเสริมสรา้งการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในดา้นสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่า เทียม  

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซตข์องบริษัท

www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจดัส่งแบบแจง้การประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผูถื้อหุน้รบัทราบ

ล่วงหนา้ตามก าหนดตอ่ไป 

2. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   2.1 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที่จะไดจ้ดัส่งใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้ หรือทางเวบ็ไซตบ์รษิัท (บรษิัทแนะน าใหท้า่นออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหนา้) โดยส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะและหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณียต์อบรบั ซึง่บรษิัทจะจดัส่งใหโ้ดยไม่ตอ้งตดิแสตมป์ 

 2.2 ขอแจง้ช่องทางการส่งค  าถามล่วงหนา้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุไดเ้ป็นการล่วงหนา้ ซึง่บรษิัทจะบนัทกึค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถว้น โดยสามารถเลือก

ช่องทางการส่งค  าถามล่วงหนา้ ดงันี ้

 - ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (ไม่ตอ้งตดิแสตมป์) ซึ่งไดส้่งไปพรอ้มแบบแจง้

การประชมุที่จะไดจ้ดัส่งใหท้า่นผูถื้อหุน้หนงัสือเชิญประชมุ 

 - จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์  ircontact@sahakol.com 

  - โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881 

 3. บรษิัทจะจดัใหมี้การท าความสะอาดฆ่าเชือ้ภายในหอ้งประชมุทกุหอ้งล่วงหนา้ 1 วนัก่อนประชมุ 

4. บริษัทจะเตรียมการจดัการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืน้ท่ีการประชุม โดยจัดเวน้ระยะห่าง

ระหว่างบุคคล และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัดจ านวนผูใ้ชล้ิฟทใ์นแต่ละรอบ โดย 

การจดัท่ีนั่งในหอ้งประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากดัจะสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) ไดป้ระมาณ 

40 ท่ีนั่ง และจะระบุหมายเลขท่ีนั่งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เขา้ร่วมประชุมนั่ง

ตามหมายเลขดงักล่าวเพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัหรือตดิตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอใหป้ฏิบตัิตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ดงันี ้

 5.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม โดยหากผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมหรือบุคคลใกลช้ิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสขุ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู หรือไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์บริษัทจะไม่

mailto:ircontact@sahakol.com
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อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพืน้ท่ีจัดการประชุม และเขา้ร่วมประชุม แต่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระได ้ทั้งนี ้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตักิารเดนิทางของทา่นตอ่บรษิัท 

 5.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกาย โดยบรษิัทก าหนดจดุเพ่ือคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้สู่

บรเิวณพืน้ท่ีการจดัประชมุ โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้

รว่มประชมุ และผู้เข้าร่วมประชุมทีผ่่านการคัดกรองจะติดสติกเกอรแ์ละสวมหน้ากากอนามัยที่น ามาเองตลอดเวลาที่เข้า

ร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอลเ์จลทีจั่ดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

 5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพืน้ทีจั่ดการประชุม 

 5.4 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับ 

การสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหส้่งค  าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัท เพ่ือจดัส่งค  าถามแก่

ประธานกรรมการตอ่ไป 

6. บริษัทของดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

7. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผูถื้อหุน้ 

บรษิัทจะแจง้ใหท้า่นทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.sahakol.com) 

ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบตัิขา้งตน้อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียน

เขา้รว่มประชมุ บรษิัทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

บรษิัท สหกลอิควปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

http://www.sahakol.com/
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แบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดทีี ่25 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3 บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

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 

บรษิัทขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 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 – สกลุ (Name-Surname)____________________________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)____________________________ 

  1. ทา่นมีไขห้รอืไม?่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)     ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)  

  2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม?่ Do you have any of these symptoms? 

   ไอ Cough        ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

   เจ็บคอ Sore throats       ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

   น า้มกูไหล Runny nose      ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

   เหน่ือยหอบ Shortness of breath     ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

  3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผา่นมาหรอืไม่? 

  Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

    ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที่ (I have traveled to):_________________________________ 

    ไมใ่ช ่(No) 

  4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้ วยหรอืผูท้ี่ตอ้งสงสยัวา่ตดิ COVID-19 หรอืไม่? 

  Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19? 

    ใช ่(Yes) 

    ไมใ่ช ่(No) 

 

หมายเหต ุหากพบว่าท่านมีไข ้(≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบไุวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ที่ที่มีการระบาด
ของ COVID-19 หรอืมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติด COVID-19 บรษัิทฯ ขอใหท้่านมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติ ตามค าแนะน าของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
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. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to               votes as follows 

   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                  votes  
   หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

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

  1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง         อ  าเภอ_____  
Road                                      Sub-District                        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                 Postal Code                

 หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาง ก่ิงเทียน บางออ้ Mrs. Kingthien Bang-or 
 ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์Dr. Mongkon Laoworapong 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระ  
คนอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) 
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to 
attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as 
the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders). 

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

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

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

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

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

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 

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

 หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

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

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

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

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

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

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

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

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

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

rotation 

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

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

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

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

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

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 

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

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

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

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่น้ัน) 

(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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 
 Date            Month                 Year 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ      
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง    
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   
 District                    Province                                    Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                              
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      _________     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                          shares   and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

   หุน้สามญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to                                     votes  
   หุน้บรุมิสทิธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสียง 

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

 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ่า้นเลขที ่    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบลแขวง/        อ  าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                            _ 
Province                                Postal Code                              
 
หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

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

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

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

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial of my/our proxy as follows:  

  หุน้สามญั          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

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

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

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

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

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended December 

31, 2019 
(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติ รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

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

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

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

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

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors individually 
1.  ชื่อกรรมการ นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Vitavat Sirison 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ชื่อกรรมการ นายกวิตม ์ศิรสิรรพ ์
 Director’s name Mr. Kavit Sirison 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากลู 
 Director’s name Mr. Prapas Vichakul 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 
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4.  ชื่อกรรมการ นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช 
 Director’s name Mr. Sirichai  Towiriyawate 
เห็นดว้ย  เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes      Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2020 

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

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

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

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

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
     Approve Votes     Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่
เกิน 1,500 ล้านบาท 

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

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

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

 เหน็ดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 วันที่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคารส  านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 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. 
 

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผูท้รงคณุวฒุิ ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสม
ดา้นอื่น ๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบาย
การแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
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ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

1. นางก่ิงเทียน   บางอ้อ 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 1 เดอืน 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 75 ปี 

ท่ีอยู ่ 88/63 ซ.ศรดี่าน 22 ถ.ศรนีครนิทร ์บางแกว้ บางพล ีสมุทรปราการ 10540 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 53/2548 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 1/2550 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 2549 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั ไทยฟิลม ์จ ากดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษา      

                       บรษิทั com-link จ ากดั 

2549 – 2561 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

                       บรษิทัไทยไวรโ์พรดกัซ ์จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวม

การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 

150,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 

การมี/ไมมี่ส่วนได้เสียพิเศษวาระท่ีเสนอใน 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

- ไม่ม ี- 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 
 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

2. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 1 เดอืน 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 50 ปี 

ท่ีอยู ่ 61 ซ.สาธุประดษิฐ ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่BJC/2547 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่88/2550 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18/2550 
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที ่3/2551 
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่
15/2555 
- หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 
รุ่นที ่3/2556 
- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่8/2557 
- หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment 
(BFI) รุ่นที ่5/2561 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ี การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท  การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิ(บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 2561 – ปัจจุบนั     กรรมการอสิระ 

                         บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน                     
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการปรกึษาการ
ลงทุน 

                         บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

                         บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั      ผูส้อบบญัช ี
                          บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ สาขาบญัช ี     

                          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

                          บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ากดั 
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2560 – 2561 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

                          บรษิทั บางปะกง เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2558 อาจารยป์ระจ า สาขาบญัช ี 

                          มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวม

การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 

150,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 

การมี/ไมมี่ส่วนได้เสียพิเศษวาระท่ีเสนอใน 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

- ไม่ม ี- 
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หนา้ 1 ของ 3 

 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที่ 5  
คณะกรรมกำรบริษัท 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้คณะกรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น 

ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล
ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได้ 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
 

หมวดที ่6  
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จ านวน 
ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุล
ในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุม 
ผูถื้อหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 10 

หนา้ 2 ของ 3 

 

ขอ้ 32.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 33.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่
และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้
ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักลา่ว  

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง  (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท  
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  
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(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  
(จ)  การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท  
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษัิท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น  

ขอ้ 36.  กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1)  พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา  
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  
(7)  กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีน่  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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* กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  

วันพฤหสับดีที ่25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 12.30 น.) 

ตรวจเอกสารผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ 
(เริ่ม 12.30 น.) 

ตรวจสอบเอกสาร 
 แสดงบตัรประจ าตวั 

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะ 
 ส าเนาบตัรประชาชนตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ท่ีมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รบับตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุ

ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใด ๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  าหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทจัดใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การประชุม เป็นไปตาม
กฎหมายและตามขอ้บงัคบับรษัิท 
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แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นลา่ง แลว้สง่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรอื โทร 02-9410888 ตอ่ 70 

 

เรียน เลขานุการ 

ขา้พเจา้........................................................................................................................................................................... 

ที่อยู.่............................................................................................................................................................................... 

จงัหวดั...............................................ประเทศ...............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

มีความประสงคจ์ะขอรบัเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ในรูปแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครือ่งหมายบนช่องสีเ่หลีย่ม) 

 รายงานประจ าปี 2562 
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