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ที� SMPC 069/2562 

วนัที� 29 มีนาคม 2562 

เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� งประชุมเมื�อ 
วนัที�  29 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น. ณ. ห้องอินฟินิตีA  ชัAน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขที�  1030/4 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 
ดงันีA  

 
ผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุน้

ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทัAงหมด 

(535,506,333 หุน้) 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 100 302,400,601 56.47% 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 107 93,713,516 17.50% 
รวม 207 396,114,117 73.97% 
 
ซึ� งถือวา่ครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมระหวา่งวาระจาํนวน 16 ท่าน คิดเป็นจาํนวน

หุน้ 28,399,915 หุ้น (คิดเป็น 5.30%) โดยที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ และเพื�อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการที�ดี บริษทัไดจ้ดัให้ คุณธนภณ หลิวสกุล ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั CSBC Law 
Office จาํกดั เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนเสียง  โดยที�ประชุมมีมติดงัต่อไปนีA  

1. ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบดงันีA  

1.1 ตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อผูเ้ขา้รับการเลือกตัAงเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม – `a ธันวาคม 2561 นัAน ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ 

1.2 เมื�อวนัที�  12 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที�การดําเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมภิบาล (ESG acc) ประจาํปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน ์เป็นปีที� 3 ติดต่อกนั  

1.3 เมื�อวนัที� e กนัยายน fgha บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก "โครงการ
พนัธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" จากอธิบดีกรมศุลกากร เพื�อวตัถุประสงค์ในการเพิ�มช่องทางสื�อสารระหว่าง
ภาคเอกชนกบักรมศุลกากร และให้คาํแนะนําในด้านการติดต่อประสานงานนําเขา้-ส่งออก แกไ้ขปัญหา สร้างความ
ชดัเจน และลดขอ้โตแ้ยง้ที�จะเกิดขึAนในดา้นต่างๆ ทัAงปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร 
พิกดัอตัราศุลกากร ราคา ถิ�นกาํเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื�นๆ 
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1.4 เมื�อวนัที�  e ก.พ. fghf บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอาย ุ` ปี (หมดอายวุนัที� ` ก.พ. fghg) 

โดยในวาระนีAไม่มีการลงมติ 

2. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2561 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,085,281 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

3. ที�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยในวาระนีAไม่มีการลงมติ 
4. ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจาํปี 2561 สิAนสุดวนัที� `a ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,113,481 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

5. ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท ซึ� งไดจ่้ายปัน
ผลระหว่างกาลไปแลว้สําหรับงวด a มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ c.30 บาท ที�มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวด a กรกฎาคม – `a ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้
ละ 0.33 บาท ที�มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ a.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทัAงสิAนไม่เกิน  176,717,090 บาท โดยอตัราการจ่ายปัน
ผลนีA เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที�บริษทัระบุ 
โดยเงินปันผลทัAงหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหกั 
ภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด  
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 5 เมษายน 2562 และมีกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที� 26 เมษายน 2562 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,093,181 99.9998 
ไม่เห็นชอบ 900 0.0002 
งดออกเสียง 20,000 - 
บตัรเสีย - - 
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6. ที�ประชุมมีมติอนุมติัเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึ�ง โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นรายบุคคล และกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระเลือก

ตนเอง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงันีA  

ชื�อ – นามสกลุ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ตาํแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

1. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ 378,653,602 99.9847 57,900 0.0153 17,402,615 - - - 

(รองประธานกรรมการ) 

2. นายสุรศกัดิv  เอิบสิริสุข 395,524,834 99.9854 57,900 0.0146 531,383 - - - 

(กรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผูกพนับริษทั) 

3. นายทยัดี วิศวเวช 
(กรรมการ) 

376,417,564 
 

99.9846 57,900 0.0154 19,638,653 - - - 

เป็นผลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีทัAงหมด w ท่าน ดงัต่อไปนีA  

a. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศกัดิv   เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ 

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 

6. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายโกมินทร์  ลิAนปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

w. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. ที�ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 รวม 9 ท่าน ที�วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซึ� งเป็นอตัรา

เดียวกบัปีก่อนหนา้ (ปี2561) ดว้ยรายละเอียดดงันีA  

  



 หน้า 4 

 

ตาํแหน่ง ปี 2562  
(อนุมติั) 

 

ปี 2561 
 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีAยประชุม 
(บาท/คน/ครัA ง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีAยประชุม 
(บาท/คน/ครัA ง) 

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

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

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

โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (f/`) ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,111,617 99.9994 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 2,500 0.0006 
บตัรเสีย - - 

8. ที�ประชุมมีมติแต่งตัAง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 
6549  หรือ นายธีรศกัดิv  ฉั�วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน ygw` แห่งบริษทั แก
รนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี(เฉพาะค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ) เท่ากบั 1,242,000 บาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,091,617 100.00 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 22,500 - 
บตัรเสีย - - 
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9. ที� ป ระ ชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารล ด ทุ น จดท ะเบี ยน ข องบ ริษัท ฯ  จําน วน  898,972 บ าท  จาก  536,405,305 บ าท  
เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจาํหน่ายหุน้จดทะเบียนที�จาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 898,972 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท  โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,094,117 99.9950 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 20,000 0.0050 
บตัรเสีย - - 

10. ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ� ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 396,094,017 99.9949 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 20,100 0.0051 
บตัรเสีย - - 

11. ไม่มีผูเ้สนอเรื�องอื�นใดเขา้พิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสุรศกัดิv   เอิบสิริสุข) 
            กรรมการผูจ้ดัการ 


