หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวีนัส ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั ่น
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
(สาหรับวาระที่ 2)
3. รายงานประจ าปี และงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code (สาหรับวาระที่ 3 และ 4)
4. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และ
ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (สาหรับวาระที่ 6)
5. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 (สาหรับวาระที่ 8)
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษัท เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถื อหุ้น และคานิยามของ
กรรมการอิสระ
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสาหรับการลงทะเบียน การออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. รายละเอียดขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ
ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่ http://www.sahakol.com/investorrelation/)
11. แผนที่ ข องสถานที่ จัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น : ณ ห้ อ งวี นัส โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวี นัส โรงแรมมิร าเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิ ภ าวดีรั งสิ ต เขตดอนเมือ ง
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

หน้ า 1 ของ 8

วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

การลงมติ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

บริ ษัทได้ จัดประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่ง
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเรื่ องต่ า ง ๆ ตามวาระ โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2. ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี จ้ ะต้ องได้ รับ การรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561
และได้ น าเสนอไว้ ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น รั บ ทราบผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงมติ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติรายงานและงบการเงิน รวมของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะทาง
การเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชี เพื่ อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของทุกปี
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั ทารายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ก่อนนาเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่ อพิ จ ารณา
อนุมตั ิ โดยรายงานและงบการเงินรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
หน้ า 2 ของ 8

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3. โดยมี
สรุ ปสาระสาคัญเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาดังนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ จากการให้ บริ การ (ล้ านบาท)
ต้ นทุนการให้ บริ การ (ล้ านบาท)
กาไรขันต้
้ น (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้ านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
11,986.8
6,004.0
10,240.8
9,820.7
3,753.4
7,662.6
2,166.1
2,250.6
2,578.2
3,567.0
2,890.7
3,153.6
(3,445.2)
(2,062.8)
(2,321.7)
827.9
831.9
121.8
322.7
360.1
(284.6)
0.39
0.32
(0.25)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของ
บริ ษั ท ส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี สิ น้ สุด ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 ซึ่ งผ่ าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
การลงมติ

วาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ ายเงินปั นผล สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45. ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
โดยบริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
ผลกาไรสุทธิประจาปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทใน
ปี 2561 มีผลขาดทุนเป็ นจานวนเงิน 284,627,298 บาท ตามงบการเงินของบริ ษัท
หน้ า 3 ของ 8

การลงมติ

วาระที่ 6

วาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
พิจารณาอนุ มั ติการเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ ง ตาม
วาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. ซึง่ กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนที่จะออกแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งได้ อีก ทังนี
้ ้กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี
แรกและปี ที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายนพพันธป์
2) นายศาศวัต
3) นายชาลี
4) นายพิเชษฐ์

เมืองโคตร
ศิริสรรพ์
รักษ์ สธุ ี

มหันต์สคุ นธ์

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่ รวมกรรมการที่ มี ส่วนได้ เสี ย ได้ พิ จารณาคุณสมบัติ ของ
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการตามกฎหมาย และได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความระมัดระวัง จึง
เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท เสนอที่ ประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้ น
พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษั ทและตาแหน่ งต่ าง ๆ ตามเดิ มอี กวาระหนึ่ ง โดยข้ อมูลประวัติ และ
ประสบการณ์การทางานของกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง และได้ รับการเสนอชื่อให้
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.
ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 14

หน้ า 4 ของ 8

มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2562 กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายนพพันธป์ เมืองโคตร
2) นายศาศวัต ศิริสรรพ์
3) นายชาลี
รักษ์ สธุ ี
4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์
การลงมติ

วาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22. ซึง่ กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลั ก เกณฑ์ และก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี
การเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รั บเบี ย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัท โดยเมื่อได้ พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บภาระหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท จึงเสนอ
ให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2562 พิ จารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการปี 2562 รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

ค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
หน้ า 5 ของ 8

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
ขออนุมัตคิ ่ าตอบแทนรวมทัง้ สิน้

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้ าประชุม
ไม่ เกิน 5,000,000 บาท

10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้ าประชุม
ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริง
จานวน 2,427,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท
การลงมติ

วาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บ การอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจ านวนเสี ย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแต่งตังนายสมคิ
้
ด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785และ/หรื อ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรื อ นาย
ธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรื อนายนริ นทร์ จูระมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 โดยข้ อมู ลประวัติ แ ละประสบการณ์ การท างานของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท
กิ จการร่ วมค้ า และบริ ษั ทย่ อย ได้ แก่ กิ จการร่ วมค้ า ไอที ดี -เอสคิว กิ จการร่ วมค้ า
เอสคิ ว -ไอที ดี ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี สิ น้ สุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2562 และมี
ความเห็ นว่าค่าสอบบัญชี ที่ เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และมี
ความเห็ นว่าค่าสอบบัญชี ที่เสนอเพื่ อพิ จารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษั ทส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2562 เป็ นเงิ นจ านวน
3,385,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้ า
รวม

ปี 2562(ปี ที่เสนอ)
3,020,000
365,000
3,385,000

ปี 2561
2,910,000
430,000
3,340,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
3. นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
4. นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
ซึ่งเป็ นผู้ สอบบั ญชี แห่ งบริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากั ด เป็ นผู้ สอบบัญชี ของบริ ษั ท
สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นเงินจานวน
3,385,000 บาท
การลงมติ

วาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และวาระการประชุม
ดังกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (http://www.sahakol.com) กรณี มีข้อสงสัย
กรุ ณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้ นสุวรรณ เลขานุการบริ ษัท E-mail: surapol@sahakol.com หรื อหมายเลข
โทรศัพท์ 02-941 0888 ต่อ 66 หรื อ โทรสาร หมายเลข 02-941 0881
กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 10. ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแ ลหุ้น โปรดใช้ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ จากเว็บไซต์ ของบริ ษัท
(http://www.sahakol.com)
บริ ษั ท ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นศึ ก ษาค าชี แ้ จงและวิ ธี ก ารมอบฉั น ทะ วิ ธี ก ารลงทะเบี ย น เอกสารส าหรั บ
การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8. รวมทังขั
้ นตอนการเข้
้
า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9.
หน้ า 7 ของ 8

อนึ่ง เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
ด้ วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง ซึง่ มีรายชื่อและประสบการณ์ การทางาน
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6. โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10. มอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัท เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. พร้ อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8. และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่ วมมือส่งเอกสารให้ บริ ษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941 0888 ต่อ 70
จึงขอเรี ยนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ

ม.ร.ว.ปรี ดิยากร เทวกุล
ประธานกรรมการบริ ษัท

หน้ า 8 ของ 8

่สิ่งทีส่งมาด้วย 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับ
เข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
71
4/303 หมู่ท่ี 5 (ซ.ลาดปลาเค้า 66) อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

Diploma, Springfield Township High
Director Accreditation Program (DAP) 43/2545
2 มีนาคม 2558
3 ปี
15,701,000 หุน้ (คิดเป็ น 1.38% ของทุนจดทะเบียน)

วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนปี
จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยมดี),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย, เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาโท นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (LL.M.Corporations), New York
University, New York, USA

ประสบการณ์ทางาน

2524 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
บิสซิเนส ลอว์
เยอร์ส จากัด
2533 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อิ
ออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษทั อมตะ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จากัด
2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั
เจริญสิน แอสเสท จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกิ จบริษทั อันที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561
 คณะกรรมการ
 คณะกรรมตรวจสอบ

7 / 7 ครัง้
-

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี - ไม่มี –

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับ
เข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ
วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนปี
จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกิ จบริษทั อันที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561
คณะกรรมการ
คณะกรรมตรวจสอบ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
56
47/10 หมู่ท่ี 3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
Director Accreditation Program (DAP) 94/2555
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560
2 มีนาคม 2558
3 ปี
2,297,150 หุน้ (คิดเป็ น 0.20% ของทุนจดทะเบียน)
ปริญญาโท MBA Ohio University, Ohio, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 – ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จากัด (มหาชน)
2546 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอสวีพเี ค จากัด
2531 – 2549 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จากัด
- ไม่มี พีช่ ายของนายวิทวัส ศิรสิ รรพ์, นายภวัต ศิรสิ รรพ์ และนายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
- ไม่มี -

7 / 7 ครัง้
- ไม่มี - ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับ
เข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ
วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนปี

นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์
57
542/65 หมู่บา้ นอยู่เจริญ 542 ถนนประชาราษฎ์บาเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมการอิสระ

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มี 15 มีนาคม 2561
1 ปี (แทนนายกิตติรฐั ทวีลาภ ในปี 2561 ซึง่ ดารงตาแหน่ง
มาแล้ว 2 ปี )
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ทางาน

2540 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สานักงานทนายความบางกอก
ลอว์ ออฟฟิ ค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
2557 –ปั จจุบนั ทีป่ รึกษากฏหมาย บริษทั ทีพเี ค เอทานอล จากัด
2558 –ปั จจุบนั ทีป่ รึกษากฏหมาย บริษทั น้ามันพืชปทุม จากัด
2558 –ปั จจุบนั ทีป่ รึกษากฏหมาย บริษทั โปรเทคเตอร์ นิวเทชัน่ จากัด
2554 –ปั จจุบนั ทีป่ รึกษากฏหมาย บริษทั แปรงไทยแห่งแรก จากัด
2550 –ปั จจุบนั ทีป่ รึกษากฏหมาย บริษทั ไทยยุโรปฟี ค จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกิ จบริษทั อันที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561
 คณะกรรมการ
 คณะกรรมตรวจสอบ

5 / 5 ครัง้
-

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี - ไม่มี –

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับ
เข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั

นายชาลี รักษ์สธุ ี
60
28/137 ม.พฤกษภิรมย์ ถ.กาญจนภิเษก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
กรรมการ

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ
วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนปี
จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

Director Accreditation Program (DAP) 114/2558
2 มีนาคม 2558
3 ปี
75,000 หุน้ (คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เอเอส.แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) จากัด
2553 – 2557 กรรมการ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
2531 – 2558 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริษทั เอเอส.แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) จากัด

ประสบการณ์ทางาน

- ไม่มี ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่ องกับ - ไม่มี ธุรกิ จบริษทั อันที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561
 คณะกรรมการ
 คณะกรรมตรวจสอบ

6 / 7 ครัง้
-

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี - ไม่มี –

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ชือ – นามสกุล

: นายสมคิด เตียตระกูล

ตําแหน่ ง

: หุน้ ส่วนด้านการตรวจสอบ

ผูส้ อบบัญชีร บั อนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที' 2785 ซึง' ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒ ิ ทางการศึกษา

:

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ด ้านการสอบบัญชี

: 48 ปี

ประวัติ การทํางาน
2545 – ปั จจุบนั

: หุน้ ส่วนด้านการตรวจสอบ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด

2542 – ปั จจุบนั

: ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ'งซึง' เป็ น
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั การเงิน (บริษทั จดทะเบียนฯ)

2514 – 2543

: บริษทั สํานักงาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จํากัด (แอนเดอร์เซ่นประเทศไทย)
(หุน้ ส่วนปี 2530 – 2543)

2542 - 2545

: ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ'ง

2537 – 2544

: อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะทํางานในสมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย

หมายเลขติ ด ต่อ และอีเมล์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ชือ – นามสกุล

: นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์

ตําแหน่ ง

: หุน้ ส่วน

ผูส้ อบบัญชีร บั อนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที& 6549 ซึง& ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณ วุฒ ิ ทางการศึกษา

:

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ด ้านการสอบบัญชี

: 20 ปี

ประวัติ การทํางาน
2541 – ปั จจุบนั

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

2557 – ปั จจุบนั

: อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

จํานวนหุ้น ทีถือ ณ วัน ทีได้ร บั แต่งตัง. : - ไม่ม ี หมายเลขติ ด ต่อ และอีเมล์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ชือ – นามสกุล

: นายธีรศักดิ # ฉั %วศรีสกุล

ตําแหน่ ง

: หุน้ ส่วน

ผูส้ อบบัญชีร บั อนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที% 6624 ซึง% ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณ วุฒ ิ ทางการศึกษา

:

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรชันสู
6 งด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ด ้านการสอบบัญชี

: 21 ปี

ประวัติ การทํางาน
2545 – ปั จจุบนั

: หุน้ ส่วน ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด

2560 - ปั จจุบนั

: คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี

2557 - 2560

: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2555 – 2557

: อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสํานักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2541 - 2545

: ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั บีดโี อ ริชฟิ ลด์ จํากัด

จํานวนหุ้น ทีถือ ณ วัน ทีได้ร บั แต่งตัง. : - ไม่ม ี หมายเลขติ ด ต่อ และอีเมล์

: โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล์ teerasak.chuasrisakul@th.gt.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ชือ – นามสกุล

: นายนรินทร์ จูระมงคล

ตําแหน่ ง

: ผูอ้ ํานวยการ

ผูส้ อบบัญชีร บั อนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที# 8593 ซึง# ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณ วุฒ ิ ทางการศึกษา

:

ประสบการณ์ ด ้านการสอบบัญชี

: 17 ปี

ปริญญาตรีบญ
ั ชีบญ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ การทํางาน
2558 – ปั จจุบนั

: ผูอ้ ํานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

: คณะทํางานศึกษาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการทีไ# ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะมาปฏิบตั ใิ ช้

2558 – 2560

: คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์

จํานวนหุ้น ทีถือ ณ วัน ทีได้ร บั แต่งตัง. : - ไม่ม ี หมายเลขติ ด ต่อ และอีเมล์

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้ านอื่น ๆ
ประกอบกัน จากนันจะน
้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป บริ ษัทมีนโยบายการแต่งตัง้
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้

หน้ า 1 ของ 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี นบั จากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ างพนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

หน้ า 2 ของ 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นใน
ครังนี
้ ้

นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
55
20/217 หมู่ท่ี 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Director Certification Program (DCP) 244/2560
Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558
Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่ จากัด
2558 – ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จากัด
2557 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จากัด
2557 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
2556 - 2557
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุน
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี - ไม่มี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี
2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
1.เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
-ไม่เป็ น 2.เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น 3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นใน
ครังนี
้ ้

นางกิง่ เทียน บางอ้อ
74
88/63 ซ.ศรีด่าน 22 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Director Certification Program (DCP) 53/2548
Director Accreditation Program (DAP) 1/2550
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยฟิ ลม์ จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั ทีป่ รึกษา
บริษทั com-link จากัด
2549 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จากัด (มหาชน)
2535 –2547
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั com-link จากัด
- ไม่มี - ไม่มี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี
2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
1.เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
-ไม่เป็ น 2.เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น 3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ที่อยู่
ตาแหน่ งในปัจจุบนั
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
49
61 ซ.สาธุประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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
ปริญญาเอก การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการปรึกษาการ
ลงทุน
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั แอปโซลูทโกรท จากัด
2558 – ปั จจุบนั
ผูส้ อบบัญชี
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
2552 – ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด
2560 – 2561
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

2556 – 2558
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นใน
ครังนี
้ ้

บริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน)
อาจารย์ประจา สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ไม่มี - ไม่มี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี
2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
1.เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
-ไม่เป็ น 2.เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น 3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มี -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำรบริษัท
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้ บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกให้ เข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวน
ไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเ ช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

หน้ า 1 ของ 3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และในกรณีนี ้ให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม
ดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
หน้ า 2 ของ 3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี

ข้ อ 39. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชี ก าไรขาดทุน ณ วัน สิ ้นสุดของรอบปี บัญ ชี ของบริ ษั ทเสนอต่อ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญ ประจ าปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ละคณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนทีน่ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
วิธีกำรมอบฉันทะ
กรณีผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้ แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ น แบบหนัง สื อมอบฉัน ทะที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผ้ ูถื อหุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัส โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนีแ้ ละผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sahakol.com/investor-relation/
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่ งเท่านัน้ โดยบริ ษัท
ขอแนะนาให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ง ตัง้ ให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ ใ ช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้

3.

ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉั น ทะให้ บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ หรื อ มอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมำด้ วย 6. หากผู้ถือหุ้น เลือกมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท แล้ ว บริ ษั ท
ขอแนะนาให้ ใช้ ห นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ) เลขที่ 47/10 ซอย
อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์ โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

4.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

5.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้ อมผู้รับมอบ
ฉันทะและปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริษัทจะอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับผู้เข้ าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

6.

ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุม
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วิธีกำรลงทะเบียน
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้ าร่ วมประชุมได้ ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. ของ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ตามแผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้ วย 11.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ มิให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่ มการประชุมและขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธ
การลงทะเบียนภายหลังปิ ดการประชุม
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียน
บริษัทใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียน
ตามสิ่งที่ส่งมำด้ วย 1. ที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้และเอกสารดังต่อไปนี ้ ณ จุดลงทะเบียน
1.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1

กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ป ถ่า ยของผู้ถือหุ้น และยังไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจาตัว ประชาชน
บัต รประจาตัว ข้ า ราชการ ใบอนุญ าตขับ ขี่ หนังสือเดิ น ทาง เป็ น ต้ น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย

1.2

2.

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

(ค)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
2.1

2.2

กรณีผ้ มู ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่วมประชุมเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

กรณีมอบฉันทะ
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

หน้ า 2 ของ 5
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3.

(ข)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

(ค)

ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่ว นราชการออกให้ ข องผู้มี อานาจกระท าการแทนนิ ติ บุค คล ซึ่งลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลดังกล่าว

(ง)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1

3.2

เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
(ก)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มีอานาจกระทาการแทนของ
คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาทและ
ขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

หนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(ค)

สาเนาหนังสือรั บ รองการจดทะเบียนนิ ติ บุค คลของคัส โตเดี ยน (Custodian) ซึ่งออกให้ ไม่เกิ น 6 เดื อนก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้ เห็ นว่าผู้ล งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ น ผู้มีอานาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)

(ง)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัส โตเดียน(Custodian) ซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว

(จ)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1

เอกสารจากผู้ถือหุ้น
(ก)

สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
-

(ค)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
-

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึง่ มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจตามข้ อ 3.2 (ก) เป็ นผู้มีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian)
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-

สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สาหรับเอกสารใดที่จดั ทาเป็ นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมกันด้ วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รับรองความถูกต้ องของคาแปล
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้ างต้ นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
1.

หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

2.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทาง
หนึ่งคือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

3.

ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

4.

บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้ เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

5.

ในกรณี ที่ ผ้ ูมอบฉั น ทะระบุค วามประสงค์ ใ นการออกเสีย งลงคะแนน บริ ษั ท จะบัน ทึก การออกเสี ยงลงคะแนนดัง กล่า ว พร้ อมกับ
การลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ

6.

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้ นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ)
บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด โดยบริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษัท ออกเสียงเห็นด้ ว ย อย่างไรก็ดี บริ ษัท ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้ วยท า
เครื่องหมายในช่องเห็นด้ วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ กรณี
ทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชดั เจน หรือมีการแก้ ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ ไข จะถือว่าเป็ น
บัตรเสีย

7.

สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษัทจะจัดให้ มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนาแนวทางที่ดีในการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงก่อน จากนัน้ บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย
ต่อไป

8.

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
แจ้ งชื่อและนามสกุลของตนให้ ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
หน้ า 4 ของ 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
9.

10.

มติของที่ประชุมจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1

กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9.2

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้ อบังคับของบริษัทกาหนด โดยบริษัทได้ ระบุการลงมติไว้ ตอนท้ ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ ว

9.3

หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

9.4

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนนัน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้ งผลการนับ
คะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิ ้นลง
บริษัทใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้ มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

หน้ า 5 ของ 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ผู้ถือหุ้น
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง
บริ ษัทลงทะเบียนการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode

โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง
(เริ่ ม 12.30 น.)

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ ม 12.30 น.)
 แสดงหนังสือมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประชาชนตัวผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มีการรับรองสาเนาถูกต้ อง
 แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

 แสดงบัตรประจาตัว
 แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงใน
วาระใด ๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง)

บริ ษัทจัดให้ มี Inspector ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่อทาหน้ าที่ดแู ลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ การประชุ ม เป็ นไปตาม
กฎหมายและตามข้ อบังคับบริ ษัท

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ านหรื อ
งดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม

* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคื นต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริ ษัทเมื ่อเสร็ จสิ้ นการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้ วย 10
Enclosure 10
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

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

(1) ข้ าพเจ้ า

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

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

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

หน้ า 1 ของ 2

สิ่งที่แนบมาด้ วย 10
Enclosure 10
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาย ศิริชยั โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
 นาง กิ่งเทียน บางอ้ อ Mrs. Kingthien Bang-or
 ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 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).

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

หน้ า 2 ของ 2

สิ่งที่แนบมาด้ วย 01
Enclosure 01
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

(3)

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

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of
 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and have the rights to vote equal to
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้ อ .1 กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
หน้ า 1 ของ 6

สิ่งที่แนบมาด้ วย 01
Enclosure 01
กรณีเลือกข้ อ 2กรุณาทาเครื่ องหมาย .
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No .2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาย ศิริชยั โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
 นาง กิ่งเทียน บางอ้ อ Mrs. Kingthien Bang-or
 ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระคน
อื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 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).

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
Matter to be informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
To consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

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

พิ จารณารั บทราบรายงานผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี สิ น้ สุ ด วั นที่
31 ธันวาคม 2561
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of the fiscal year ended
December 31, 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
พิ จ ารณาอนุ มั ติ รายงานและงบการเงิ นรวมของบริ ษั ท ส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ดวั นที่
31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the report and the consolidated financial statement for the fiscal year
ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุ ดวั นที่ 31ธั นวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกยหมาย และการงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 10ธันวาคม 1650
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
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายนพพันธป์ เมืองโคตร
Director’s name Mr. Noppun Muangkote
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายศาศวัต ศิริสรรพ์
Director’s name Mr. Sasavat Sirison
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายชาลี รักษ์ สธุ ี
Director’s name Mr. Charlee Ruksuthee
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์
Director’s name Mr. Pichate Mahantasukol
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการ
ใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there is any 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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this
Proxy Form B. provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องวีนสั โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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