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ที� SMPC 111/2561 

วนัที� 28 มีนาคม 2561 

เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� งประชุมเมื�อ 
วนัที� 28 มีนาคม 2561 เวลา <=.?? น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชัBน 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม D (Park Village Rama II) 
เลขที� 1/1-1/3 ซอยพระรามที� D ซอย RS แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ดงันีB  

ผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุน้
ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัBงหมด 
(531,987,443หุน้) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 60 299,602,389 56.32% 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 249 126,999,812 23.87% 
รวม 309 426,602,201 80.19% 
 
ซึ� งถือว่าครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมระหวา่งวาระจาํนวน 6 ท่าน คิดเป็นจาํนวน

หุน้ 23,399,000 หุ้น (คิดเป็น 4.40%) โดยที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ และเพื�อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการที�ดี บริษทัไดจ้ดัให้ นางสาวฐิตารีย ์ ทัศนาวิวฒัน์ ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั 
กฎหมายเทพ จาํกดั เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนเสียง  โดยที�ประชุมมีมติดงัต่อไปนีB  

1. ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบดงันีB  

1.1 ตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อผูเ้ขา้รับการเลือกตัBงเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม – b< ธันวาคม 2560 นัBน ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ 

1.2 เมื�อวนัที� b? พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บรางวลับริษทัที�การดาํเนินงานโดดเด่นดา้นสิ�งแวดลอ้ม สังคม และ
ธรรมภิบาล (ESG <??) ประจาํปี DRS? จากสถาบนัไทยพฒัน ์เป็นปีที� D ติดต่อกนั  

1.3 เมื�อวนัที�  Df พฤศจิกายน DRS? บริษัทได้รับรางวลับริษทัจดทะเบียนด้านผลการดาํเนินงานยอดเยี�ยม (Best 
Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ที�มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดระหว่าง b,???-<?,??? ลา้นบาท และนายสุรศกัดิs  เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ดัการ ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสูงสุด
ดีเด่น (Outstanding CEO) ในงาน SET Award D?<w จดัที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4 เมื�อวนัที� DS ธนัวาคม DRS? บริษทัไดรั้บการรับรอง ISO <=??< : D?<R จาก BUREAU VERITAS  

โดยในวาระนีBไม่มีการลงมติ 
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2. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันีB  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 403,203,201 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

3. ที�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยในวาระนีBไม่มีการลงมติ 
4. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจาํปี 2560 สิBนสุดวนัที� b< ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันีB  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 426,602,201 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

5. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 
ซึ� งไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรับงวด < มกราคม – 30 มิถุนายน DR60 ในอตัราหุน้ละ ?.25 บาท ที�มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ <.00 บาท เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวด < กรกฎาคม – b< ธนัวาคม 2560 
ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ที�มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ <.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทัBงสิBนไม่เกิน  186,195,606 บาท โดย
อตัราการจ่ายปันผลนีB เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที�บริษทัระบุ 
โดยเงินปันผลทัBงหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหกั 
ภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด  
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 4 เมษายน 2561 และมีกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที� 27 เมษายน 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันีB  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 426,602,201 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

6. ที�ประชุมมีมติอนุมติัเลือกตัBงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึ�ง โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นรายบุคคล และกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระเลือก

ตนเอง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงันีB  
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ชื�อ – นามสกลุ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ตาํแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช 426,544,301 100 - - 57,900 0.0136 - - 

(ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ) 

D. รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก 426,600,701 100 - - 1,500 0.0004 - - 

(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

3. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
(กรรมการ) 

426,544,301 100 - - 57,900 0.0136 - - 

เป็นผลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีทัBงหมด { ท่าน ดงัต่อไปนีB  

<. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศกัดิs   เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เลา้วงษ์ กรรมการ 

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

6. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายโกมินทร์  ลิBนปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

{. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 รวม 9 ท่าน ที�วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซึ� ง

เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อนหนา้ (ปีDRS?) ดว้ยรายละเอียดดงันีB
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ตาํแหน่ง ปี 2561 
(อนุมติั) 

ปี 2560 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีBยประชุม 
(บาท/คน/ครัB ง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีBยประชุม 
(บาท/คน/ครัB ง) 

<. คณะกรรมการบริษทั 
ประธาน 60,000 10,000 60,000 10,000 
กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

D. คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน 50,000 - 50,000 - 
กรรมการ 30,000 - 30,000 - 

b. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 20,000 10,000 20,000 10,000 
กรรมการ 15,000 10,000 15,000 10,000 

โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (D/b) ของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ดงันีB  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 426,602,201 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

8. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตัBง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตนช์ชัวาลย ์
เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศกัดิs  ฉั�วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัดิs  เลขทะเบียน
S{ww หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน fR{b แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี(เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ) เท่ากบั 1,180,000
บาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงันีB

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 426,602,201 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
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9. ไม่มีผูเ้สนอเรื�องอื�นใดเขา้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา <R.<R น. 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 ........................................ 
 (นายสุรศกัดิs   เอิบสิริสุข) 
      กรรมการผูจ้ดัการ 


