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หน้า 1 ของ 8 

 
วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2561 

(ส าหรับวาระท่ี 2) 
3. รายงานประจ าปี และงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code (ส าหรับวาระท่ี 3 และ 4) 
4. ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และ

ได้รับการเสนอช่ือเพื่อได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ (ส าหรับวาระท่ี 6) 
5. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 (ส าหรับวาระท่ี 8) 
6. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัท เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น และค านิยามของ

กรรมการอิสระ 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรับการลงทะเบียน การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสยีง  
9. รายละเอียดขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
10.  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.sahakol.com/investor-
relation/)  

11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้ น: ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อ

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้จดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

  



 

หน้า 2 ของ 8 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 ซึ่ง 
ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2. ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2561  
และได้น าเสนอไว้ในรายงานประจ าปี  2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพ่ือเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทกุปี  

 ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัท ารายงานและงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณา
อนุมตัิ โดยรายงานและงบการเงินรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี



 

หน้า 3 ของ 8 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. โดยมี
สรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้

งบการเงนิรวม 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 6,004.0 10,240.8  11,986.8 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 3,753.4 7,662.6  9,820.7  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 2,250.6 2,578.2  2,166.1  

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 2,890.7 3,153.6  3,567.0 

ต้นทนุการให้บริการ (ล้านบาท) (2,062.8) (2,321.7)  (3,445.2) 

ก าไรขัน้ต้น (ล้านบาท) 827.9 831.9 121.8 
ก าไรสทุธิส าหรับปี (ล้านบาท) 322.7 360.1 (284.6) 
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.39 0.32 (0.25) 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ผลก าไรสทุธิประจ าปี 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทใน
ปี 2561 มีผลขาดทนุเป็นจ านวนเงิน 284,627,298 บาท ตามงบการเงินของบริษัท 
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การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ซึง่ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก ทัง้นีก้รรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 
2) นายศาศวตั ศิริสรรพ์ 
3) นายชาลี รักษ์สธีุ 

4) นายพิเชษฐ์ มหนัต์สคุนธ์ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและต าแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและ
ประสบการณ์การท างานของกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง และได้รับการเสนอช่ือให้
ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4. 

ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 14 
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มกราคม 2562  ถึงวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นได้เสียเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1) นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 
2) นายศาศวตั ศิริสรรพ์ 
3) นายชาลี รักษ์สธีุ 
4) นายพิเชษฐ์ มหนัต์สคุนธ์ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. ซึง่ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี 
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง  ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกบับริษัท จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการปี 2562 รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ   
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ   
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 
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 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ 
ขออนุมัตค่ิาตอบแทนรวมทัง้สิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จริง
จ านวน 2,427,000 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785และ/หรือ 
นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นาย
ธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6624 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2562 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5.  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า  
เอสคิว-ไอทีดี  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และมี
ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 และมี
ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 
3,385,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562(ปีที่เสนอ) ปี 2561 
คา่สอบบญัชีบริษัท 3,020,000 2,910,000 
คา่สอบบญัชีกิจการร่วมค้า 365,000 430,000 
รวม 3,385,000 3,340,000 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 

                                          1. นายสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2785 
2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  6549 

3. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  6624 

4. นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8593 

ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  
สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจ านวน  
3,385,000 บาท  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และวาระการประชุม 
ดงักล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.sahakol.com) กรณีมีข้อสงสยั 
กรุณาติดตอ่สอบถาม นายสรุพล อ้นสวุรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: surapol@sahakol.com หรือหมายเลข
โทรศพัท์ 02-941 0888 ตอ่ 66 หรือ โทรสาร หมายเลข 02-941 0881 
 

กรณีท่ีท่านประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 10. สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.sahakol.com) 

 
บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงและวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรับ 

การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9. 

http://www.sahakol.com/
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อนึ่ง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน  
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ซึง่มีรายช่ือและประสบการณ์การท างาน
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6. โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10. มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และโปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จงึขอความร่วมมือสง่เอกสารให้บริษัท ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 โดยสง่มาท่ี 

 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 47/10  ซอยอมรพนัธ์ 4 ถนนวิภาวด-ีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02-941 0888 ตอ่ 70 
 

 จงึขอเรียนท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

  ม.ร.ว.ปรีดิยากร   เทวกลุ 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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  สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 
ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบั 
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

ช่ือ – สกลุ 
 

นายนพพนัธป์  เมอืงโคตร 
อายุ (ปี) 71 
ท่ีอยู ่ 4/303 หมู่ที ่5 (ซ.ลาดปลาเคา้ 66) อนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งในปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
 

 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ 
 

Diploma, Springfield Township High 

Director Accreditation Program (DAP) 43/2545 
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษทั 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปี 3 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 

15,701,000 หุน้ (คดิเป็น 1.38% ของทุนจดทะเบยีน) 
 

 

คณุวฒิุการศึกษา 
 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ(เกยีรตนิิยมด)ี,มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย, เนตบิณัฑติยสภา 
- ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (LL.M.Corporations), New York 
University, New York, USA 
 

 

ประสบการณ์ท างาน 2524 -  ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิซเินส ลอว์
เยอรส์ จ ากดั 

2533 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อิ
ออน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ บรษิทั อมตะ 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั พเีอฟ คอนโทรลส ์กรุ๊ป จ ากดั 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 

เจรญิสนิ แอสเสท จ ากดั 
 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ือง
กบัธรุกิจบริษทั อนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

- ไม่ม ี- 

 

สดัส่วนการเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2561 

 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมตรวจสอบ 
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- 
 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ - ไม่ม ี– 
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ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบั 
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ – สกลุ นายศาศวตั   ศริสิรรพ ์
อายุ (ปี) 56 
ท่ีอยู ่ 47/10 หมู่ที ่3 ถ.งามวงศว์าน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งในปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 94/2555 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่244/2560 
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษทั 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปี 3 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 2,297,150 หุน้ (คดิเป็น 0.20% ของทุนจดทะเบยีน) 
คณุวฒิุการศึกษา ปรญิญาโท  MBA Ohio University, Ohio, USA 

ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 2558 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์ 

จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2558     รองประธานกรรมการ  บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั 
2546 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บรษิทั เอสวพีเีค จ ากดั 
2531 – 2549     รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ากดั 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร พีช่ายของนายวทิวสั ศริสิรรพ,์ นายภวตั ศริสิรรพ ์และนายกวติม ์ศริสิรรพ ์
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ือง
กบัธรุกิจบริษทั อนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2561 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมตรวจสอบ 
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- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ - ไม่ม ี- 
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ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบั 
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
 

 

ช่ือ – สกลุ 
 

นายพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์
อายุ (ปี) 57 
ท่ีอยู ่ 542/65 หมู่บา้นอยู่เจรญิ 542 ถนนประชาราษฎบ์ าเพญ็ แขวงสามเสนนอก 

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
ต าแหน่งในปัจจบุนั 
 

กรรมการอสิระ 

 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ 
 

- ไม่ม ี- 
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษทั 15 มนีาคม 2561 
จ านวนปี 1 ปี   (แทนนายกติตริฐั ทวลีาภ ในปี 2561 ซึง่ด ารงต าแหน่ง                                

มาแลว้ 2 ปี) 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 

- ไม่ม ี- 

 

คณุวฒิุการศึกษา 
 

ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ประสบการณ์ท างาน 
 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ส านกังานทนายความบางกอก 
                    ลอว ์ออฟฟิค แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

2557 –ปัจจบุนั ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั ทพีเีค เอทานอล จ ากดั 
2558 –ปัจจบุนั ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั น ้ามนัพชืปทมุ จ ากดั 
2558 –ปัจจบุนั ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั โปรเทคเตอร ์นิวเทชัน่ จ ากดั 
2554 –ปัจจบุนั ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั แปรงไทยแห่งแรก จ ากดั 
2550 –ปัจจบุนั ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั ไทยยุโรปฟีค จ ากดั 
 
 
 
 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ือง
กบัธรุกิจบริษทั อนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

- ไม่ม ี- 

 

สดัส่วนการเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2561 

 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมตรวจสอบ 
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- 
 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ 
 

- ไม่ม ี– 
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ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบั 
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

ช่ือ – สกลุ 
 

นายชาล ีรกัษ์สธุ ี
อายุ (ปี) 60 
ท่ีอยู ่ 28/137 ม.พฤกษภริมย ์ถ.กาญจนภเิษก บางมว่ง บางใหญ่ นนทบุร ี
ต าแหน่งในปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมกรรมการ 
 

Director Accreditation Program (DAP) 114/2558 
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษทั 2 มนีาคม 2558 
จ านวนปี 3 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 

75,000 หุน้ (คดิเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบยีน) 
 

 

คณุวฒิุการศึกษา 
 

ปรญิญาโท การจดัการมหาบณัฑติ การจดัการการเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบการณ์ท างาน 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเอส.แอสโซซเิอท  
                       เอนยเินียริง่(1964) จ ากดั 
2553 – 2557 กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั 
2531 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั เอเอส.แอสโซซเิอท  
                       เอนยเินียริง่(1964) จ ากดั 
 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจบริษทั อนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

- ไม่ม ี- 

 

สดัส่วนการเข้ารว่มประชมุในรอบปี 2561 

 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมตรวจสอบ 
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- 

 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

- ไม่ม ี- 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ 
 

- ไม่ม ี– 
 



 

 

 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  
 

ชื�อ – นามสกลุ : นายสมคดิ เตยีตระกลู 

ตาํแหน่ง : หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบ 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขที' 2785 ซึ'งไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

วฒุิทางการศึกษา : � ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

� ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี : 48 ปี 

ประวตัิการทาํงาน 

2545 – ปัจจุบนั 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2514 – 2543 

 

2542 - 2545 

 

2537 – 2544 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบ บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั  

ประธานคณะกรรมการบญัช ีของธนาคารแห่งหนึ'งซึ'งเป็น 

  บรษิทัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัการเงนิ (บรษิทัจดทะเบยีนฯ) 

บรษิทั สาํนกังาน เอสจวี-ีณ ถลาง จํากดั (แอนเดอรเ์ซ่นประเทศไทย) 

  (หุน้สว่นปี 2530 – 2543) 

ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีน 

  ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ'ง 

อนุกรรมการมาตรฐานการบญัชขีองคณะทํางานในสมาคมนกับญัช ี

และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์  

: 

โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  somckid.tiatragul@th.gt.com 
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ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  
 

ชื�อ – นามสกลุ : นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวาลย์ 

ตาํแหน่ง : หุน้สว่น 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขที& 6549 ซึ&งไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

คณุวฒุิทางการศึกษา : � ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

� ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี : 20 ปี 

ประวตัิการทาํงาน 

2541 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

: 

: 

 

บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั (หุน้สว่นปี 2557 – ปัจจุบนั) 

อนุกรรมการดา้นเทคนิค มาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี

จาํนวนหุ้นที�ถือ ณ วนัที�ได้รบัแต่งต ั .ง : - ไมม่ ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

อีเมล์  kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com 
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ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชื�อ – นามสกลุ : นายธรีศกัดิ # ฉั %วศรสีกลุ 

ตาํแหน่ง : หุน้สว่น 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขที% 6624 ซึ%งไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

คณุวฒุิทางการศึกษา : � ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

� ประกาศนียบตัรชั 6นสงูดา้นสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี : 21 ปี 

ประวตัิการทาํงาน 

2545 – ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

2557 - 2560 

2555 – 2557 

 

2541 - 2545 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

หุน้สว่น ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั  

คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการบญัชบีรหิาร สภาวชิาชพีบญัช ี

คณะอนุกรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี

อนุกรรมการดา้นพฒันาและควบคมุดแูลระบบควบคมุคุณภาพ 

งานของสาํนกังานสอบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี

ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั บดีโีอ รชิฟิลด ์จํากดั 

จาํนวนหุ้นที�ถือ ณ วนัที�ได้รบัแต่งต ั .ง : - ไมม่ ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

มอืถอื 081-6572100 

อเีมล์  teerasak.chuasrisakul@th.gt.com 
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ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  
 

ชื�อ – นามสกลุ : นายนรนิทร ์จูระมงคล 

ตาํแหน่ง : ผูอ้ํานวยการ 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขที# 8593 ซึ#งไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

คณุวฒุิทางการศึกษา : � ปรญิญาตรบีญัชบีญัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี : 17 ปี 

ประวตัิการทาํงาน 

2558 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

 

2558 – 2560 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั  

คณะทํางานศกึษาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  สาํหรบักจิการที#ไมม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะมาปฏบิตัใิช ้

คณะทํางานจดัทํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูภมัภ ์

จาํนวนหุ้นที�ถือ ณ วนัที�ได้รบัแต่งต ั .ง : - ไมม่ ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  narin.churamongkol@th.gt.com 

 

 

Thikamporn
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



 
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 

หน้า 1 ของ 2 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งต้นถึงคุณสมบตัิของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ 
ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตัง้
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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หน้า 2 ของ 2 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริ ษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – สกลุ นายศริชิยั   โตวริยิะเวช 

อายุ (ปี) 55 

ท่ีอยู ่ 20/217 หมู่ที ่9 ต.บางตาล อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

ต าแหน่งในปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

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

คณุวฒิุการศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Florida, USA 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 2559 – ปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ  

                          บรษิทั ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้ านวยการฝ่ายการลงทุนและบรหิารความเสีย่ง 

                          บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ     

 บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ากดั 

2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ    

 บรษิทั เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์จ ากดั 

2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ    

 บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั 

2556 - 2557 ผูอ้ านวยการฝ่ายการลงทุน   

 บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน

ครัง้น้ี 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 

2562 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

1.เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น - 

2.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น - 

3.มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม ี- 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
 

 
 

 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – สกลุ นางกิง่เทยีน   บางออ้ 

อายุ (ปี) 74 

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

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

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

คณุวฒิุการศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีการบญัช ี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) 

2535 –2547 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั com-link จ ากดั 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน

ครัง้น้ี 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 

2562 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

1.เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น - 

2.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น - 

3.มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม ี- 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – สกลุ ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์

อายุ (ปี) 49 

ท่ีอยู ่ 61 ซ.สาธุประดษิฐ ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

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

คณุวฒิุการศึกษา ปรญิญาเอก การบญัช ีหลกัสตูรนานาชาต ิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท  การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี การบญัช ี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) 

2559 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
                          บรษิทั แอปโซลทูโกรท จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั      ผูส้อบบญัช ี
                          บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ สาขาบญัช ี     

                          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

                          บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ากดั 

2560 – 2561 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 

                          บรษิทั บางปะกง เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2558 อาจารยป์ระจ า สาขาบญัช ี 

                          มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน

ครัง้น้ี 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 

2562 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

1.เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่เป็น - 

2.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น - 

3.มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ -ไม่ม ี- 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

หน้า 1 ของ 3 

 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที่ 5  
คณะกรรมกำรบริษัท 

ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น 

ผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล
ซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกให้เข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

หมวดที่ 6  
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวน 
ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

หน้า 2 ของ 3 

 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้  
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่(1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่
และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี  ้
ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักลา่ว  

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง  (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  
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(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

ข้อ 36.  กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1)  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  
(7)  กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนทีน่ าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน 

เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง 
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุนีแ้ละผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sahakol.com/investor-relation/ 

 วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้น (นอกจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ โดยบริษัท  
ขอแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ ส่งมำด้วย 6. หากผู้ ถือหุ้ นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท  
ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์) เลขที่ 47/10 ซอย 
อมรพนัธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  เบอร์โทรศพัท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัท ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2562 

4. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

5. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะให้ถกูต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้ รับมอบ
ฉันทะและปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวนัที่ของหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว ทัง้นี ้
บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุโดยการมอบฉันทะ 

6. ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพ่ือเข้าร่วมประชมุ 

  

http://www.sahakol.com/investor-relation/
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วิธีกำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของ 
วนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 11. 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลงัเร่ิมการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธ  
การลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชมุ 

เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน 

บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันัน้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน
ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 1. ที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ละเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุลงทะเบียน 

1. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้ นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ 
ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของ
หนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 
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(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน  6 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งลงนามในหนังสือ 
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทน 
นิติบคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

3.1 เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

(ข) หนงัสือยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน(Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ดงักลา่ว 

(จ)  เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3.2 เอกสารจากผู้ ถือหุ้น 

(ก) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็นผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) 
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- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian)  

ส าหรับเอกสารใดที่จดัท าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมกนัด้วย โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของค าแปล 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการแสดงเอกสารหรือหลกัฐานดงักลา่วข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร 

กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง 

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ 

3. ผู้ รับมอบฉันทะจากคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ 

4. บริษัทจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง (ข) ผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

5. ในกรณีที่ผู้ มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับ 
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉันทะ โดยจะไมแ่จกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหกัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด โดยบริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท า
เคร่ืองหมายในชอ่งเห็นด้วยในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้กรณี
ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนไมช่ดัเจน หรือมีการแก้ไขเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือชื่อก ากบัการแก้ไข จะถือว่าเป็น
บตัรเสีย 

7. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะจดัให้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะน าแนวทางที่ดีในการจดัประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บริษัทจงึจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย
ตอ่ไป 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุ หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 
แจ้งช่ือและนามสกลุของตนให้ที่ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 
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9. มติของที่ประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กรณีปกติมติของที่ประชมุให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนด โดยบริษัทได้ระบกุารลงมติไว้ตอนท้ายของแตล่ะวาระการประชมุแล้ว 

9.3  หากคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

9.4 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

10. การนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าทนัที โดยประธานในที่ประชมุ หรือบคุคลที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย จะแจ้งผลการนับ
คะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบภายหลงัการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ลง 

บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ท าหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพ่ือสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

วันพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น  
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 12.30 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 12.30 น.) 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะ 
 ส าเนาบตัรประชาชนตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ท่ีมีการรับรองส าเนาถกูต้อง 
 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุ

ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงใน 
วาระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้านหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพ่ือท าหน้าท่ีดแูลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้การประชุม เป็นไปตาม
กฎหมายและตามข้อบงัคบับริษัท 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ      
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

* กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to         votes as follows 

   หุ้นสามญั                 หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั             เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to   votes  
   หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง 

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

 
  1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 

Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง         อ าเภอ_____  
Road                                      Sub-District                        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                 Postal Code                

 หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาย ศิริชยั โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate 
 นาง ก่ิงเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or 
 ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระ  
คนอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562) 
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 6 of the Invitation of the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders). 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 
2019 at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be 
held.  

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

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

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 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. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

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

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุ้นสามญั     หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
      ordinary share   shares    and have the rights to vote equal to  votes  

   หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 preference share   shares   and have the rights to vote equal to    votes 

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

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 

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

 หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1 .  กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
 นาย ศิริชยั โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate 
 นาง ก่ิงเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or 
 ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระคน
อ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 
ของหนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562) 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 6 
of the Invitation of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders). 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019  
at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda item no. 1   Matter to be informed by the Chairman 

 (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended 
December 31, 2018 
(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 4 To consider and approve the report and the consolidated financial statement for the fiscal year 
ended December 31, 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2   .กรุณาท าเคร่ืองหมาย
  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No  .2, please mark  
and select  one of the independent 
directors. 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่  31ธันวาคม 2561 เป็นทุนส ารองตามกยหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 10 ธันวาคม 1650 

Agenda item no. 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit as a legal reserve from the 
Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 2018 and the 
omission of dividend payment from the Company’s operating performance for the fiscal year 
ended December 31, 2018  

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 
 Director’s name Mr. Noppun Muangkote  

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายศาศวตั ศิริสรรพ์ 
 Director’s name Mr. Sasavat Sirison  

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายชาลี รักษ์สธีุ 
 Director’s name  Mr. Charlee  Ruksuthee  
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

4.  ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ์ มหนัต์สคุนธ์ 
 Director’s name Mr. Pichate Mahantasukol 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 To consider other matters (If any) 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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 …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ 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. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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