


 หนา้ท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ท่ี SMPC 043/2561 

 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

           

เอกสารแนบ:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 2: สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 2. เอกสารประกอบวาระท่ี 6: ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการซ่ึงครบกาํหนดตามวาระและไดรั้บการ     

  เสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ท่าน 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  

4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และ 

    การลงทะเบียน  

5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 3 และ 4: รายงานประจาํปี 2560 (CD 1 แผน่) 

2. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

  3. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 2 ท่าน  

     4. แบบขอใชบ้ริการรถรับ-ส่งและการเขา้เยี่ยมชมโรงงาน  

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 

กมุภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (“ท่ีประชุมผูถื้อหุน้”) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

วนัที่จดัการประชุม : วนัพุธท่ี 28 มีนาคม 2561 

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นตน้ไป (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) 

สถานที่จดัการประชุม : หอ้งราชพฤกษ ์บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขท่ี 

1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 



 หนา้ท่ี 2 

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

  วาระน้ีกาํหนดข้ึนเพ่ือใหป้ระธานฯไดร้ายงานเหตุการณ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษทั ต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัที่ 30 มนีาคม 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 

และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี  

30 มีนาคม 2560 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานและ

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2560  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2560  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

การลงมติ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ  

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.112 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํ

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ซ่ึงงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  

ธนัวาคม  2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของ

รายงานประจาํปี 2560 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 



 หนา้ท่ี 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดผ้า่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดจ้ดัทาํข้ึนถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

รายการ ปี 2560 

(ลา้นบาท) 

ปี 2559 

(ลา้นบาท) 

สินทรัพยร์วม                                                       2,447.94 2,082.59 

หน้ีสินรวม                                                           918.95 788.09 

ส่วนของผูถื้อหุน้  1,528.99 1,294.50 

รายไดร้วม 4,511.62 3,609.98 

กาํไรสาํหรับปี 531.75 541.14 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(4.02) 

 

- 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 527.73 541.14 

จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 530,655,232 528,114,202 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน* (บาท/หุน้) 1.00 1.02 

*กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการ

ลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับปีทั้งส้ิน 527,730,719.08 บาท และไม่มียอด

ขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 2560 ทั้งส้ิน 527,730,719.08  บาท และไม่มียอดขาดทุน

สะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการได้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปัน

ผลระหวา่งกาลไปแลว้สาํหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.35 

บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  186,195,606 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 



 หนา้ท่ี 4 

 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูก

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  

คณะกรรมการมีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  

4 เมษายน 2561 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561  

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 

1. กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี (บาท) 527,730,719.08 541,138,445.93 

2. จาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท/หุน้) 

531,987,443 529,127,108 

3 กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.00 1.02 

4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

0.60 

0.25 

0.35 

0.64 

0.30 

0.34 

5. คิดเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) 319,192,466 338,641,349 

6. อตัราการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ 60.48% 62.58% 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ม.71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ขอ้ท่ี 17 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 

โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จาํนวนปีท่ี

ดาํรงตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม 

ในปี 2560 

1.นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 6 ปี 100% 

2.รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 83% 

3.นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

( กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ) 

 17 ปี 100% 

(โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการในเอกสารแนบ 2) 
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สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี 

เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ

รายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ  

เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจึง

ผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยพิจาณาจากบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ทรงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออก

ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผา่นมาได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้

จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือก

ตนเอง  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กาํหนดใหก้ารจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้าํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน      

เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการได้

ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงได้

เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2559 พบวา่มีอตัราท่ีสมเหตุสมผล 

สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในตลาด และเพียงพอท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมี

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง ปี 2561  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2560 

 

 ค่าตอบแทนราย

เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย

เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั 

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 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

2561 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน

(ปี 2560)  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.120 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีและ

เปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งให ้นายสมคิด เตียตระกลู เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นาย

ธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลข

ทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ซ่ึงนายนรินทร์  จูระมงคล 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี2560 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีเท่ากบั 
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1,180,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 80,000 บาท หรือ 7.3% 

เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนตามอตัราการขยายธุรกิจของบริษทั และตน้ทุนบุคลากรเพ่ิม

สูงข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน

อ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูลค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี เป็น

ดงัน้ี 

 

(หน่วย: บาท/ปี) 2561 

(ปีท่ีเสนอ) 

2560 2559 2558 

ผูส้อบบญัชี 

(บริษทัสอบบญัชี) 

นายสมคิด เตียตระกลู  

นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตนช์ชัวาลย ์ 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ 

นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ  

นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

นายสมคิด เตียตระกลู 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

ค่าสอบบญัชี 1,180,000 1,100,000 1,030,000 860,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และ บริษทัแกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้

เสียกบับริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

วาระน้ีกาํหนดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ

บริษทั (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี อยา่งไรกดี็ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาและ

ลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมกจ็ะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึง

บญัญติัไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม

วรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด”้ 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2560  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีได้

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรใหเ้ปิดวาระน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษทั 

(ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะ

เปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ีกาํหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

กาํหนดการต่างๆ เกีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น วนัที่ 

1. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561 (Record Date) 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  วนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

3. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 4 เมษายน 2561 

4. กาํหนดจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com / Investor 

Relations หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอคร้ังน้ี สามารถ

จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้เลขานุการบริษทั cs@smpcplc.com หรือโทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-

895-4003 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบหนงัสือ สามารถติดต่อส่วนนกัลงทุน

สมัพนัธ์ ir@smpcplc.com โทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซ่ึงบริษทัจะ

ดาํเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน  โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือ

ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีแนบมาพร้อมจดหมายฉบบัน้ี หรือดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบอ่ืน (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com / Investor Relations และนาํมาแสดง

ต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งมายงัส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั (ภายใน

วนัท่ี 27 มีนาคม 2561)  

http://www.smpcplc.com/
mailto:cs@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com
http://www.smpcplc.com/
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ทั้งน้ี บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกจดัรถรับ-ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุน้ท่ี

สนใจเขา้เยี่ยมชมโรงงานภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมแลว้ โปรดสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 

(โปรดดูรายละเอียดของเวลา สถานท่ีรับ-ส่ง วิธีการสาํรองท่ีนัง่ และการเขา้เยี่ยมชมโรงงาน ไดต้ามเอกสารแนบ 5 และส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ย 4) 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 

      

        ........................................ 

         (นายวินยั วิทวสัการเวช) 

         ประธานกรรมการ 

         

 

หมายเหตุ 

บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 

สามารถมอบฉนัทะให ้นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา หรือ นางวีระวรรณ  บุญขวญัซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั เป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

และท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมายงั ส่วนงานนกัลงทุน

สมัพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสม

ดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

………………………. 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ 
พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขท่ี 1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 
(529,127,108 หุน้) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 39 271,029,576 51.22% 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 30 141,011,122 26.65% 
รวม 69 412,040,698 77.87% 

 ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ 
1. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ
2. นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 529,127,108 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 176,375,703 หุน้) 

และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมระหว่างวาระจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้น 14,000 หุ้น (คิด
เป็น 0.0026%)  

โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายวินยั  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม) 
2. นางอุบล   เอกะหิตานนท ์  รองประธานกรรมการบริษทั 
3. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   
 4. นายทยัดี  วิศวเวช  กรรมการ  
 5. นางปัทมา  เลา้วงษ ์  กรรมการ  
 6. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางวีระวรรณ  บุญขวญั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 8. รศ.ดร.เจษฏ ์  โทณะวณิก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 1
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และ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 
1. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 
2. นายจีระวฒิุ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

 3. นายจิรศกัย ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 
4. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานุการบริษทั 
5. นายนรินทร์   จูละมงคล  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

  6. นายธนภณ   หลิวสกลุ           ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก CSBC Law Offices 
  7. นายวีรชยั  ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 
และ  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คือ  

1.นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร    เน่ืองจากลาพกัฟ้ืนหลงัจากเขา้รับการผา่ตดักระดูกสนัหลงั 
นอกจากน้ีบริษทัไม่มีคณะกรรมการยอ่ยชุดอ่ืนนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้  
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ จากนั้นไดเ้ปิดเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบัวิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. ในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่(1 หุน้ต่อ 1 เสียง) 

 2. ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั้น และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย กจ็ะขอใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ ยกเวน้บางวาระซ่ึงตอ้ง
ใชม้ติเห็นชอบท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะไดแ้จง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอใหท่้านผูถื้อ
หุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของเราเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่ง
บตัรลงคะแนน จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นายธนภณ หลิวสกุล ท่ีปรึกษา
กฎหมาย จาก CSBC Law Offices จากนั้นประธานฯจึงไดเ้ร่ิมเขา้สู่การประชุมตามวาระ ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม
ล่วงหนา้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ผลปรากฎว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
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2. เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริต (Anti-corruption) 

3. เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 ไดรั้บรางวลับริษทัท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ าปี 2559 จากสถาบนัไทยพฒันฯ์ 

4. ผลจากการคน้ควา้และวิจยัของบริษทัร่วมกบัลูกคา้ในสหรัฐอเมริกา ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑถ์งักระป๋องแบบ
เติมได ้(Refillable Propane Cylinder) ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ ภายใตย้ี่ห้อ “Flame King” ซ่ึงไดรั้บรางวลัในปีท่ีผ่านมา
หลายรางวลั ไดแ้ก่ 

1. Environmental Excellence Award of 2016 
2. Outdoor Room Equipment of 2017 
3. Best in Show Outdoor Room Product of 2017 
4. CPSC (California Product Stewardship Council) Green Arrow Award of 2016 

 ในวาระน้ีไม่มีการลงมติ  

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหน้างปัทมา เลา้วงษ ์เป็นผูด้  าเนินการประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 30 มนีาคม 2559 

 นางปัทมาไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ใหท่ี้ประชุม
พิจารณารับรอง 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 จากนั้นนางปัทมาจึงขอให้ท่ี
ประชุมไดพิ้จารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,039,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 

 นางปัทมารายงานว่าในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) มี
ผลการด าเนินงานปรากฏดงัน้ี 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2559 2558 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ (%) 
ขายสุทธิ 3,469.00 2,825.88 643.12 22.8% 

    ตน้ทุนขาย (2,475.92) (2,139.53) 336.39 15.7% 
    ก าไรขั้นตน้ 993.08 686.35 306.73 44.7% 
               อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 28.6% 24.3%  4.3% 
    รายไดอ่ื้น 140.99 107.83 33.16 30.8% 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย (263.92) (188.89) 75.03 39.7% 
    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (190.03) (174.28) 15.75 9.0% 
    ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 680.12 431.01 249.11 57.8% 
    ตน้ทุนทางการเงิน (9.93) (16.77) (6.84) (40.8%) 
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 670.19 414.24 255.95 61.8% 
    ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้(ภาษีเงินได)้ (129.05) 32.90 161.95 492.2% 
    ก าไรส าหรับงวด 541.14 447.14 94.00 21.0% 
    ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  : บาท/หุน้ 1.02 0.85 0.17 20.0% 

 
1. ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แตกต่างจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก   
1. ยอดขายรวมเพ่ิมข้ึน 643.12 ลา้นบาท (22.8%) จาก 2,825.88 ลา้นบาท เป็น 3,469.00 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ในปีน้ีปริมาณขายเพ่ิมสูงถึง 22% โดยสดัส่วนการขายส่วนใหญ่อยูใ่นแถบแอฟริกาและเอเชีย 
2. ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน 336.39 ลา้นบาท (15.7%) จาก 2,139.53 ลา้นบาท เป็น 2,475.92 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน สุทธิกบัตน้ทุนท่ีลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีลดลงจากปีก่อน 17% และค่าใชจ่้ายในการผลิตคงท่ีต่อหน่วยท่ี
ลดลง 8% จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 306.73 ลา้นบาท (44.7%) จาก 686.35 ลา้นบาท เป็น 993.08 ลา้นบาท และอตัราก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 4.3% จาก 24.3% เป็น 28.6% เป็นผลจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนต่อหน่วยท่ีลดลง ดว้ยสาเหตุขา้งตน้ 
ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงเลก็นอ้ย ท าใหอ้ตัราการท าก าไรดีข้ึน 

4. รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 33.16 ลา้นบาท (30.8%) จาก 107.83 ลา้นบาท เป็น 140.99 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดค่้า
ขายเศษซาก (เศษเหลก็) ท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 75.03 ลา้นบาท (39.7%) จาก 188.89 ลา้นบาท เป็น 263.92 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ และค่าขนส่งเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

6. ตน้ทุนทางการเงินลดลง 6.84 ลา้นบาท (40.8%) จาก 16.77 ลา้นบาท เหลือ 9.93 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั
สามารถหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่าลงไดเ้พ่ิมข้ึน และอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีปรับลดลง 

7. ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 161.95 ลา้นบาท (492.2%) จากผลประโยชนภ์าษีเงินได ้32.90 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้129.05 ลา้นบาท เน่ืองจากปีก่อนบริษทัใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีจากการตดัหน้ีสูญกรณีฟ้องลม้ละลายบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ท าใหเ้กิดผลประโยชนภ์าษีเงินได ้อยา่งไรกต็ามบริษทัไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวหมดแลว้ในงวดคร่ึงปีแร
ของปี 2559 ท าใหบ้ริษทัมีภาษีท่ีตอ้งช าระในงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ท่ีอตัราภาษีเงินได ้20%   
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8. ก าไรส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 94.00 ลา้นบาท (21.0%) จาก 447.14 ลา้นบาท เป็น 541.14 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ยอดขายและอตัราการท าก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสุทธิกบัค่าใชจ่้ายในการขายและภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

2. ขอ้มูลทางการเงินอ่ืนท่ีส าคญัของบริษทั ดงัน้ี 

ค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัพร้อมแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 
2.1 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ตามปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 22% 

 
 

 

2.2 ยอดขายปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 โดยสดัส่วนการขายส่วนใหญ่เป็นถงัขนาดสองส่วนซ่ึงเป็นขนาด

ของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน นอกจากน้ีสดัส่วนการขายถงัสามส่วนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากความตอ้งการใชข้องลูกคา้

ในแถบเอเชียเพ่ิมมากข้ึน 

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลติภณัฑ์ปี 2555-2559 

3,469 

2,320 2,121 

2,876 2,826 

รูปที่ 2.1 อตัราการใช้ก าลังการผลติปี 2555-2559 

3,469 ลา้นบาท 
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2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2555 ส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก ส าหรับขายปี 2559 ประมาณ 75% 
ของยอดขายเป็นการส่งออกไปภูมิภาคหลกัท่ีมีการขยายตวัมาก คือ เอเชียใต ้และแอฟริกา  

 
   
 

2.4 ความสามารถในการท าก าไร GROSS PROFIT, EBITDA และ NET PROFIT ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

และดีกวา่ปีก่อน ดงัน้ี  

• อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (GPM) ปรับตวัข้ึนจากปี 2558 ท่ี 24.3%  เป็น 28.6% ในปี 2559 
เน่ืองจากตน้ทุนเหลก็ท่ีลดลงจากปีก่อน 17% และปริมาณผลิตเพ่ิมสูงข้ึนท าใหเ้กิด Economy 
of Scale 

• EBITDA Margin ปรับตวัดีข้ึนจากปี 2558 ท่ี 16.1% เป็น 20.1%  ในปี 2559 
• ในปี 2558 อตัราก าไรสุทธิ (NPM) สูงข้ึนมากถึง 15.2% เน่ืองจากบริษทัใชสิ้ทธิทางภาษีจาก

การตดัหน้ีสูญบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท าใหมี้ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้ซ่ึงหากไม่นบัรวมผลกระทบจากผลประโยชนภ์าษีเงิน
ไดด้งักล่าวแลว้ อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) ของปี 2558 อยู่ท่ี 11% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั NPM ปี 2559 ท่ี 15.0% ยงัคงอยู่
ในอตัราท่ีดีข้ึน เน่ืองจากยอดขายและปริมาณผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนเหลก็ท่ีลดลง และ ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีลดลงจาก 
Economy of Scale   

3,469 

รูปที่ 2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรปี 2555-2559 

2,121 

2,876 

รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2555-2559 

2,826 

3,469 ลา้นบาท 

2559 

2,320 
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ทั้งน้ีหากพิจารณาจากจ านวนเงิน ในปี 2559 บริษทัมี Gross Profit อยูท่ี่ 993 ลา้นบาท  EBITDA อยูท่ี่ 
724 ลา้นบาท และ Net Profit อยูท่ี่ 541 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อน 

 
 
 
2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี  
มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัสามารถหาแหล่งเงินทุนท่ีตน้ทุนต ่าไดเ้พ่ิมข้ึน และอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาดท่ีลดลง  
• IBD/Equity = 0.2 เท่า 

• IBD/EBITDA = 0.4 เท่า 

• ตน้ทุนทางการเงิน 10 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียท่ี 72.9 เท่า  

 

 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 
• อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) เพ่ิมข้ึนจาก 3.75 เท่าในปี 2558 เป็น 4.18 

เท่าในปี 2559 เน่ืองจากเน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ประมาณ 22.8%  
• อตัราหมุนของสินทรัพย ์(Asset Turnover) เพ่ิมข้ึนจาก 1.65 เท่า ในปี 2558 เป็น 1.78 เท่าในปี 

2559 ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 
  

รูปที่ 2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนีปี้ 2555-2559 

รูปที่ 2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงานปี 2555-2559 
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• ปี 2559 ROA อยูท่ี่ 34.4% ซ่ึงดีข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากความสามารถในการท าก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
• ในปี 2558 ROE สูงข้ึนมากถึง 49.2%  เน่ืองจากบริษทัใชสิ้ทธิทางภาษีจากการตดัหน้ีสูญบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ท าใหมี้ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้ซ่ึงหากไม่นบัรวมผลกระทบจากผลประโยชนภ์าษีเงินไดด้งักล่าวแลว้ ROE ของ
ปี 2558 อยูท่ี่ 36.4%  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั ROE ปี 2559 ท่ี 45.9% ยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความสามารถในการท า
ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัปี 2558 มีการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุน้ปันผล ท าให ้ROE ปี 2558 มีอตัราท่ีลดลง 

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 โดยใน
วาระน้ีไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

นางปัทมาไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ตาม
รายงานลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่างบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย 

 ก่อนเขา้สู่การลงมติ มีค าถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. ค าถาม: นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย ถามว่า 1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 หวัขอ้ลูกหน้ีการคา้ ยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนในปี 2558 จ านวน 5.09 ลา้นบาท ไดถู้กจดักลุ่มใหม่เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 6 
เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในปี 2559 จ านวน 4.09 ลา้นบาท ใช่หรือไม่ 2) อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 หวัขอ้
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ค่านายหนา้ของปี 2559 จ านวน 108.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นการจ่ายค่านายหนา้ส าหรับ
ลูกคา้ในต่างประเทศใช่หรือไม่ 

ค าตอบ: นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบวา่ 1) ลูกหน้ีคา้งช าระทั้ง 2 ปี เป็น
คนละรายกนั นอกจากน้ีลูกหน้ีคา้งช าระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในปี 2559 จ านวน 4.09 ลา้นบาทนั้น ปัจจุบนั
บริษทัไดรั้บช าระทั้งจ านวนแลว้ 2) ค่านายหนา้ปี 2559 จ านวน 108.56 ลา้นบาท เป็นการจ่ายใหก้บัตวัแทนของบริษทัใน
ต่างประเทศส าหรับยอดขายต่างประเทศ 

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุมเพ่ิมเติม จากนั้นท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงิน
ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,039,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 

 นางปัทมาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม. 116 
ซ่ึงระบุว่าบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั ซ่ึง
คิดเป็นจ านวน 53,640,530.50 บาท 

 บริษทัมีส ารองตามกฎหมายยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จ านวน 37,907,978.98 บาท ซ่ึงยงัไม่ครบตามท่ี
กฎหมายก าหนด ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
15,732,552.02 บาท หรือคิดเป็น 3% ของก าไรสุทธิประจ าปี ท าใหบ้ริษทัจะมีทุนส ารองตามกฎหมายหลงัการจดัสรรก าไร
ในปีน้ีครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดท่ี 53,640,531.00 บาท 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 15,732,552.02 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,039,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 นางปัทมาไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิประจ าปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2559 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิทั้งส้ิน 541,138,445.93 
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั
ฯ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา
หุน้ละ 0.64 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท 
ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 
2559 ในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  179,903,217.00 บาท  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2560 และใหร้วบรวม
รายช่ือตาม มาตรา 225 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 10  เมษายน 
2560 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,040,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัและ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ นางปัทมา เลา้วงษ ์พร้อมกบักรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา 
และ นางวีระวรรณ บุญขวญั จึงออกจากหอ้งประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระน้ี และนายวินยั วิทวสัการเวช ประธาน
กรรมการไดด้ าเนินการประชุมแทนนาง ปัทมา เลา้วงษ ์ในวาระน้ี** 

 

วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 นายวินยัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 ก าหนดให ้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม 
ในปี 2559 

1.นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการ 17 ปี 100% 

2.นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  8 ปี 100% 

3.นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 100% 
โดยนายวินยัไดแ้จง้วา่ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหเ้ลือกกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทรงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชนต่์อบริษทั รวมทั้ง
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

โดยหลงัจากกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งวาระน้ี นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ จะด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการเกิน 9 ปี ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีระบุไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจและไม่เป็นไปตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรท่ี
จะเสนอแต่งตั้งนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ถึงแมว้า่ นายโกมินทร์จะด ารง
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ต าแหน่งมานาน แต่กย็งัคงท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ และใหค้วามเห็นโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็น
ส าคญั นอกจากน้ีนายโกมินทร์ยงัมีความเป็นมืออาชีพ มีมุมมองท่ีกวา้งไกลในการใหค้ าแนะน ากบับริษทัดา้นผล
ประกอบการ และการปฎิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งมีความเป็นผูน้ าซ่ึงเป็นคุณสมบติั
โดยเฉพาะมีความกลา้แสดงออก กลา้คดัคา้นพร้อมเหตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม ในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย 

ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 3 ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยการประชุมไดจ้ดัใหมี้การพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และ
เฉพาะวาระน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกักการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุก
ท่าน ทั้งท่านท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง นอกจากน้ีกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระเลือก
ตนเอง  

 โดยท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามระหวา่งรอผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. ค าถาม: นายสมชยั สุชาติเจริญยิ่ง ผูถื้อหุ้น กล่าวให้ก าลงัใจคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใน
ความทุ่มเทท างานให้บริษทัเติบโต กา้วหนา้ และถามว่า ราคาวตัถุดิบ (เหล็ก) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อย ไม่
ทราบวา่จะเป็นอุปสรรคต่อยอดขายและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในปี 2560 น้ีหรือไม่ 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า หากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน หรือ
ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยสม ่าเสมอ จะไม่ส่งผลกระทบกบับริษทัมากนกั เน่ืองจากบริษทัใชวิ้ธีการตั้งราคาสินคา้
แบบ Cost plus ซ่ึงราคาขายก็จะปรับตวัตามราคาวตัถุดิบอยู่แลว้ แต่ถา้ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวน ข้ึนๆลงๆ จะส่งผล
กระทบมากกว่าเน่ืองจากลูกคา้อาจชะลอการสั่งซ้ือ เพ่ือรอแนวโนม้ของราคาวตัถุดิบท่ีชดัเจน อย่างไรก็ตามราคาเหล็ก
ปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย ยงัไม่มีผลกระทบกบับริษทั ประกอบกบัทัว่โลกหันมาสนบัสนุนการใชแ้ก๊สแอลพีจีเพ่ิมมากข้ึน 
เช่นประเทศในแถบเอเชียใต ้และแถบแอฟริกา กย็งัมีปริมาณการสัง่ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง  

2. ค าถาม: นายปกรณ์ พรลีแสงสุวรรณ์ ผูถื้อหุ้น ถามว่า จากการท่ีบริษทัมียอดขายต่างประเทศถึง 90% 
ค่าเงินบาทท่ีแขง็ข้ึนมีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า ยอดขายต่างประเทศประกอบดว้ย
เงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์เล็กน้อย นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการน าเขา้วตัถุดิบท่ีเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
เช่นกนั เป็นการป้องกนัความเส่ียงแบบ Natural Hedging ท าใหเ้กิดผลกระทบไม่มากนกั โดยถา้ค่าเงินบาทแข็งข้ึน 1 บาท 
จะมีผลต่อก าไรขั้นตน้ของบริษทัประมาณ 1% 

3. ค าถาม: นางรสลิน นมัคนิสรณ์ ผูถื้อหุน้ ถามวา่ ถงัแก๊สกระป๋องแบบเติมไดข้นาด 1.05 ปอนดข์องบริษทั 
ท่ีไดรั้บรางวลันั้น เป็นการขายใหก้บัลูกคา้สหรัฐอเมริกา จะมีโอกาสท่ีจะจ าหน่ายในเมืองไทยบา้งหรือไม่ 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า ไดมี้การหารือกบัลูกคา้ในอเมริกา
เช่นกนั ว่าสนใจท่ีจะน ามาขายในประเทศ แต่เน่ืองจากติดปัญหาท่ีประเทศไทยมีกฎหมายหา้มใหผู้บ้ริโภคเติมแก๊สไดเ้อง 
ตอ้งจ าหน่ายโดยผูค้า้แก๊สตามมาตรา 7 เท่านั้น จึงยงัไม่สามารถท าตลาดได ้

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนน
ให้ท่ีประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกลุ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1.นางปัทมา เลา้วงษ ์

(กรรมการ) 

307,128,197 100 - - 104,912,501 ไม่นบัเป็น

ฐานเสียง 

2. นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา 

(กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

412,039,573 99.9997 1,125 0.0003 - - 

3. นางวีระวรรณ บุญขวญั 

(กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ) 

411,940,698 99.9757 100,000 0.0243 - - 

 
เป็นผลใหปี้ 2560 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

4. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

5. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

6. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ 

7. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป  

**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม 
และมอบหมายใหน้างปัทมา เลา้งวงษ ์ด าเนินการประชุมในวาระถดัไป**  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 นางปัทมาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงิน
ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอตัราวงเงินรวม 5 ลา้นบาทต่อปี เป็นจ านวน 1 ลา้นบาทต่อปี โดยเป็นการเพ่ิม
จากอตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง (ตามตารางแสดงรายละเอียดดา้นล่าง) ซ่ึง
ค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนราย
เดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี 
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บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการ
ของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั
หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2559 โดยในวาระน้ีจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดง
ค่าตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 

 ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2555-2559 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ลา้นบาท/ปี) ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 

จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 

 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นตน้ไป) และจ านวนท่ีเพ่ิม 
เป็นดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2560  
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2559 
(อตัราตั้งแต่ปี 2555-2559) 

เพ่ิมข้ึน 

 ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท/คน/
เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท/คน/
เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท/คน/
เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั   
ประธาน 60,000 10,000 60,000 5,000 - 5,000 
กรรมการ 10,000 10,000 10,000 5,000 - 5,000 

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

3. คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธาน 20,000 10,000 15,000 5,000 5,000 5,000 
กรรมการ 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,040,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 นางปัทมาไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบ
บญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์
ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศนัสนีย  ์ พูลสวสัด์ิ เลขทะเบียน 
6977 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) เท่ากบั 1,100,000 
บาท/ปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 70,000 บาท หรือ 6.8% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน
ตามอตัราการขยายธุรกิจของบริษทั และตามอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณา 
บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 

 ปี 2560  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,100,000 1,030,000 860,000 745,000 

เพ่ิมข้ึน (%) 6.8% 19.8% 15.4% 4.2% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์ 
2.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ  
3. นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ  
4. นายนรินทร์  จูระมงคล 

นายนรินทร์  
จูระมงคล 

นายสมคิด  
เตียตระกลู 

นายสมคิด  
เตียตระกลู 

  

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์
ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศนัสนีย  ์ พูลสวสัด์ิ เลขทะเบียน 
6977 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) เท่ากบั 1,100,000 
บาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 412,040,698 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา และไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม จากนั้นนางปัทมาไดเ้ชิญ
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

 เม่ือไม่มีขอ้ซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละ
เวลามาร่วมประชุม  จากนั้นไดจ้ดัใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัน าท่านผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้เยี่ยมชมโรงงานและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน)์ (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 



เอกสารแนบ 2 
 

หนา้ที� 1 ของ 4 
 

ข้อมูลเบื
องต้นของกรรมการซึ�งครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง:จาํนวน # ท่าน 

ชื�อ นายวินัย วทิวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

    

อายุ 67 ปี 45 ปี  78 ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย ไทย 

ประเภทกรรมการที�เสนอ
แต่งตั
ง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

วนัที�เข้ารับตาํแหน่ง   11 เมษายน 2555 +, มีนาคม .//0 .1 เมษายน ./22 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ
บริษัทฯ 

6 ปี 3  ปี 17 ปี 

ประวตักิารศึกษา 
 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบญัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบณัทิต 
Stanford University,USA 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนสูง 
(บญัชี) ประเทศองักฤษ 
 

หลักสูตรอบรม  DCP จาก IOD                          

 Clean Business จาก IOD 

 ACP จาก IOD    

 DAP จาก IOD  DAP จาก IOD 

 Accounting for Non-Accountant 

ประสบการณ์ทาํงาน 
(5 ปีที�ผ่านมา) 

 .//_-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

บริษทั สินมั�นคงประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

 .//0-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั 
(มหาชน) 

 .//1-ปัจจุบนั : ผูท้รงคุณวฒิุ 
ภาควชิานิติศาสตร์ 

 2556-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั 
(มหาชน) 
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ชื�อ นายวินัย วทิวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 .//0-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ศรีสวสัดิd     
พาวเวอร์ ,_1_ จาํกดั (มหาชน) 

 .//0-ปัจจุบนั : รองประธาน
กรรมการ บริษทั ศรีสวสัดิd   
พาวเวอร์ ,_1_ จาํกดั (มหาชน) 

 2557-2558 : กรรมการ  
บริษทั ศรีสวสัดิd  พาวเวอร์ ,_1_ 
จาํกดั (มหาชน)       

 .///-ปัจจุบนั : ประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั
(มหาชน)                         

 .///-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั เอกรัฐ
วศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 2554-2558 : ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอก-เดคคอน จาํกดั 
(มหาชน) 

 

คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 .//1-ปัจจุบนั : ที�ปรึกษากฎหมาย 
สาํนกักฎหมายเราส์ แอนด ์โค 

 .//1-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั เอสนูวา จาํกดั 

 .//1-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จาํกดั 

 .//,-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั จีราดา จาํกดั 

 .//h-ปัจจุบนั : ที�ปรึกษากฎหมาย 
สาํนกักฎหมาย กาํธร สุรเชษฐ ์
สมศกัดิd  

 ./2/-ปัจจุบนั : ที�ปรึกษาดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา   
กรมวชิาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ./2/-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
บริษทั บริหารสาํนกักฎหมาย จาํกดั 

 ./2+-ปัจจุบนั : อาจารยพิ์เศษ 
วทิยาลยันานาชาติ, 
มหาวทิยาลยัมหิดล,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
มหาวทิยาลยัเกริก,  
มหาวทิยาลยัสยาม, 
วทิยาลยับณัทิตเอเชีย ฯลฯ 
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ชื�อ นายวินัย วทิวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
การดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในบริษัทฯอื�น 
(ณ วนัที� 14 ก.พ. 2561) 
 

- กิจการที�เป็นบริษัทฯ
จดทะเบียน 

 
 
 
 
 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ,กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 

บริษทั สินมั�นคงประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ, รอง
ประธานกรรมการ  

บริษทัศรีสวสัดิd  พาวเวอร์ ,_1_ 
จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

บริษทัเอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั 
(มหาชน) 

 

 
 
 
 

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 

- กิจการที�ไม่ใช่บริษัทฯ
จดทะเบียน 

ไม่มี 

 
 กรรมการ 

บริษทั เอสนูวา จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั จีราดา จาํกดั 

 ประธานกรรมการ 
บริษทั บริหารสาํนกักฎหมาย จาํกดั 

ไม่มี 
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ชื�อ นายวินัย วทิวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
การถือหุ้นในบริษัทฯ 

 (ณ วนัที� 14 ก.พ. 2561) 

 
 
 

 

  

 

- กรรมการ 56,2hh หุน้  คิดเป็น  h.h,% 
 

ไม่มี 
 

 

56,2hh หุน้  คิดเป็น  h.h,% 
 

- คู่สมรสและบุตร ตาม 
ม.?@A 

ไม่มี ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร  

ไม่มี ไม่มี นอ้งสะใภคุ้ณอุบล 

อาคุณปัทมา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 
2560 

6/6  ครัO ง คิดเป็น ,hh% 5/6  ครัO ง คิดเป็น 83% 6/6  ครัO ง คิดเป็น ,hh% 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ  

บริษทั สหมติรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 

 

 ข้อ +,. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั$ ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวน
กรรมการที�มีอยู่ทั$งหมด ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วน
หนึ�งในสาม 
 กรรมการที�จะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากและปีต่อๆไปให้
กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 ข้อ .+. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี$ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ�งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนั$นใหไ้ดรั้บเบี$ย
เลี$ยง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบบริษทั 
 ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซึ�งไดรั้บเลือกตั$งเป็นกรรมการในอนัที�จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 ข้อ ./.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี�เดือน นบัแต่วนัสิ$นสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั ซึ�งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 ข้อ 01.  กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี$  
  (;)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
  (�)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(�)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
  (=)  พิจารณาเลือกตั$งกรรมการ 
  (>)  พิจารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
  (?)  กิจการอื�น (ถา้มี) 
 ข้อ 0+.  ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ยี�สิบหา้คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี$  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ�งเดือนนบัตั$งแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 
 ข้อ 0..  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื�องที�จะนาํเสนอต่อที�ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 
เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั$งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ทั$งนี$ ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
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 ข้อ 00.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลซึ�งบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ บุคคลใดบุคคลหนึ�งเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบที�นาย
ทะเบียนกาํหนดและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะกบัผูรั้บมอบฉนัทะ โดยใหย้ื�นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูที้�
ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 ข้อ 02.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั$งหมด ทั$งนี$แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�ง
ในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั$ งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั$น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั$นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั$ งหลงันี$ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ข้อ 03.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานที�ประชุม 
 ข้อ 04.  ประธานในที�ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ย
การประชุม ในการนี$ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที�ประชุมจะ
มีมติใหเ้ปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

ข้อ 0,.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หุน้หนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั$นใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี$  
             (;)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ$นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี$ขาด 
             (�)  ในกรณีดงัต่อไปนี$  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั$งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
         (ข)  การซื$อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
         (ค)  การทาํแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั$งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญัการ 
                                           มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอื�นโดยมี  
                                           วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันกาํไรขาดทุน 
         (ง)  การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
         (จ)  การเพิ�มทุนหรือลดทุน 
         (ฉ)  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุน้ หรือหุน้กู ้  
                                           หรือหลกัทรัพยอื์�นใดที�อาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 
         (ช)  การควบหรือเลิกบริษทั 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน)  

 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรจาํประตวั

ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา

ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ 

ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 

3.2 ในการท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อลงทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไป

กบัหนงัสือเชิญประชุม และนาํหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั

ท่ี www.smpcplc.com / Investor Relations ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. 

หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ

กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้

เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพ่ือใหถู้กตอ้งและ 

มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ภายในวันองัคารที่ 27 มนีาคม 2561 เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุม 

 

http://www.smpcplc.com/
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หนา้ 3 ของ 3 

 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้

จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้

เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 

น. เป็นตน้ไปในวนัพุธท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ. ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park 

Village Rama II) เลขท่ี 1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามเอกสารแนบ5 ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหมติรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

ห้องราชพฤกษ์ บี ช้ัน 5 

โครงการพาร์ค วลิเลจ พระราม 2  

(ติดกบัโรงพยาบาลนครธน) 

เลขที ่1/1-1/3  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

โทร :  0-2415-1122 
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