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ท่ี SMPC 085/2563 

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรื่อง  แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเม่ือ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
ดังน้ี 

 
ผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้น

ท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(535,506,333 หุ้น) 
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 220,822,118 41.236% 
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 27 143,986,415 26.888% 
รวม 54 364,808,533 68.124% 
 
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวน

หุ้น 139 หุ้น (คิดเป็น 0.00003%) โดยท่ีประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้จัดให้ คุณธนภณ หลิวสกุล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท CSBC Law Office 
จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง  โดยท่ีประชุมมีมติดังต่อไปนี้ 

1. ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
และ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยใน
วาระน้ีไม่มีการลงมติ 

2. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียงดังน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสยีง - - 
บัตรเสีย - - 

3. ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ 
4. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสยีง - - 
บัตรเสีย - - 

5. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท 
ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินท้ังส้ินไม่เกิน  96,391,140 บาท โดยอัตรา
การจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษัทระบุ 
โดยเงินปันผลท้ังหมดจ่ายจากกำไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด  
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 8 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 
ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ   
งดออกเสยีง   
บัตรเสีย - - 

6. ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระเลือก
ตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสยีง บัตรเสีย 

(ตำแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นางปัทมา เล้าวงษ์ 258,783,943 99.5973 1,013,200 0.3900 104,978,340 - 33,050 0.0127 
(กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท) 
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ 363,752,144 99.7132 1,013,200 0.2777 10,139 - 33,050 0.0091 
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) 
3. นายธนฑิต เจริญจันทร ์
(กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

363,752,144 99.7132 1,013,200 0.2777 10,139 - 33,050 0.0091 

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เล้าวงษ์ กรรมการ 

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 

6. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมต้ังแต่ปี 2560) ตามรายละเอียดดังน้ี 
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ตำแหน่ง ปี 2563 
(อนุมัติ) 

ปี 2562 

 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง) 

1. คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 60,000 10,000 60,000 10,000 
กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

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

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

4. คณะกรรมการสรรหา 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

5. คณะกรรมการค่าตอบแทน 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

 
ท้ังน้ีหากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ 

กำหนดให้รับค่าเบ้ียประชุมได้สูงสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรอืผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะ
ไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนและค่าเบ้ียประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิ
คุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสยีง - - 
บัตรเสีย - - 

8. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งต้ัง นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลข
ทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลข
ทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี(เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี  

ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสยีง - - 
บัตรเสีย - - 

9. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 15.15 น. 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                        ขอแสดงความนับถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข) 
            กรรมการผู้จัดการ 


