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ท่ี SMPC 036/2562 

 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
           

เอกสารแนบ:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 2: ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 2. เอกสารประกอบวาระท่ี 6: ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการ     
  เสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และ 

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและนบัคะแนน  
5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย:  1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

2. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 2 ท่าน  

3. รายงานประจ าปี 2561 : โปรดดาวนโ์หลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 12 

กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (“ท่ีประชุมผูถื้อหุน้”) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

วนัที่จดัการประชุม : วนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562 

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

สถานที่จดัการประชุม : หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น  โรงแรมเอทสั ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

  วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือใหป้ระธานฯไดร้ายงานเหตุการณ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษทั ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 28 มนีาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี  
28 มีนาคม 2561 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561  

การลงมติ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ  
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.112 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท า
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ซ่ึงงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  
ธนัวาคม  2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจ าปี 2561  

 



 หนา้ท่ี 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดผ้า่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดจ้ดัท าข้ึนถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

รายการ ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
ปี 2560 

(ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม                                                       2,704.84 2,447.94 

หน้ีสินรวม                                                           943.05 918.95 

ส่วนของผูถื้อหุน้  1,761.79 1,528.99 

รายไดร้วม 4,696.88 4,511.62 

ก าไรส าหรับปี 558.42 531.75 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

 

(4.02) 
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี 558.42 527.73 

จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 533,857,757 530,655,232 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน* (บาท/หุน้) 1.05 1.00 

*ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายระหวา่งปี  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการ
ลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีทั้งส้ิน 558,417,951.32 บาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี 2561 ทั้งส้ิน 558,417,951.32 บาท และไม่มียอดขาดทุน
สะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปัน
ผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้
ละ 0.33 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  176,717,090 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผล
น้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 
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โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

คณะกรรมการมีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562  

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

  ธนัวาคม  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

1. ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี (บาท) 558,417,951.32 527,730,719.08 

2. จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

 (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท/หุน้) 
535,506,333 531,987,443 

3 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.05 1.00 

4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

0.63 

0.30 

0.33 

0.60 

0.25 

0.35 

5. คิดเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) 337,368,990 319,192,466 

6. อตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิ 60.42% 60.48% 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
ขอ้ท่ี 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 

โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม 

ในปี 2561 

1.นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 12 ปี 100% 

2.นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 
24 ปี 100% 

3.นายทยัดี วิศวเวช กรรมการ  22 ปี 67% 

(โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการในเอกสารแนบ 2) 
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ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี 

เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ
รายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ  
เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจึง

ผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยพิจาณาจากบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทรงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผา่นมาได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือก
ตนเอง  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 ก าหนดใหก้ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน      
เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้

ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงได้
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2561 พบวา่มีอตัราท่ีสมเหตุสมผล 
สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 
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ต าแหน่ง ปี 2562 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 
ปี 2561 

 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 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน
(ปี 2561)  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  
  ความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีและ
เปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งให ้นายสมคิด เตียตระกลู เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นาย
ธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ซ่ึงนายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 1 ปี คือในปี 



 หนา้ท่ี 7 

 

2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีเท่ากบั 1,242,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสองพนับาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากปี 256  จ านวน 62,000 บาท หรือ 5.25% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนตามอตัราการ
ขยายธุรกิจของบริษทั และตามอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูลค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนั
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี เป็นดงัน้ี 

 

(หน่วย: บาท/ปี) 2562 

(ปีท่ีเสนอ) 
2561 

 

2560 2559 

ผูส้อบบญัชี 

(บริษทัสอบบญัชี) 
นายสมคิด เตียตระกลู  
นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตนช์ชัวาลย ์ 
นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ 

นายนรินทร์ จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 
 

นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 
นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

ค่าสอบบญัชี 1,242,000 1,180,000 1,100,000 1,030,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และ บริษทัแกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้

เสียกบับริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท  
เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจ าหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 898,972 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติใหอ้อกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 67,956,145 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และเพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีออกและเสนอขาย ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษทัฯ (ESOP-W) โดยมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 15 มิถุนายน ปี 2559-2561 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2561 ท่ีผา่นมาโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุดแลว้ บริษทัมีหุน้สามญัคงเหลือซ่ึงเกิดจากการไม่ไดใ้ชสิ้ทธิตามท่ี
จดัสรรจ านวน 890,180 หุน้ นอกจากน้ีบริษทัฯมีจ านวนหุน้ปันผลท่ีถูกเพิกถอนการไดรั้บสิทธิจ านวน 8,792 หุน้ รวม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 898,972 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมฯพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 898,972 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจ าหน่ายหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 898,972 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รายละเอียดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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   หน่วย : หุน้ 

 เพ่ือรองรับการจ่าย 

หุน้ปันผล 

เพ่ือรองรับโครงการ 
ESOP-W 

รวมทั้งหมด 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  

 

58,556,145 

 

9,400,000 

 

67,956,145 

จ านวนหุน้สามญัท่ีใชสิ้ทธิ 58,547,353 8,509,820 67,057,173 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไม่ได ้และขอลดทุนจด
ทะเบียนในการประชุมคร้ังน้ี 

 

8,792 

 

890,180 

 

898,972 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ านวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 898,972 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 
536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยวิธีตดัจ าหน่ายหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดข้องบริษทัฯ  

 การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด 

ทะเบียนของบริษทัฯ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยยกเลิก ขอ้ความเดิมและ
ใชข้อ้ความใหม่ดงัน้ี  

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 535,506,333 บำท  (หำ้ร้อยสำมสิบหำ้ลำ้นหำ้แสนหกพนัสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถว้น) 
 

แบ่งออกเป็น  535,506,333 หุน้  (หำ้ร้อยสำมสิบหำ้ลำ้นหำ้แสนหกพนัสำมร้อยสำมสิบสำมหุน้) 
 

มูลค่ำหุน้ละ   1.00  บำท  (หน่ึงบำทถว้น) 
 

โดยแยกออกเป็น  
  

 
 

หุน้สำมญั  535,506,333 หุน้  (หำ้ร้อยสำมสิบหำ้ลำ้นหำ้แสนหกพนัสำมร้อยสำมสิบสำมหุน้) 
 

หุน้บุริมสิทธิ  -ไม่มี- หุน้  

  

การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ 

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ
บริษทั (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี อยา่งไรกดี็ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาและ
ลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมกจ็ะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึง
บญัญติัไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม
วรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้
ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด”้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรใหเ้ปิดวาระน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษทั 
(ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะ
เปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ีก าหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

ก าหนดการต่างๆ เกีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น วนัที่ 

1. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 (Record Date) 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

3. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 5 เมษายน 2562 

4. ก าหนดจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com / Investor 

Relations หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถ
จดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้เลขานุการบริษทั cs@smpcplc.com หรือโทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-
895-4003 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือ สามารถติดต่อส่วนนกัลงทุน
สมัพนัธ์ ir@smpcplc.com โทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซ่ึงบริษทัจะ
ด าเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป 

http://www.smpcplc.com/
mailto:cs@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน  โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ท่ีแนบมาพร้อมจดหมายฉบบัน้ี หรือดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบอ่ืน (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com / Investor Relations และน ามาแสดง
ต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งมายงัส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั (ภายใน
วนัท่ี 28 มีนาคม 2562)  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 

      

        ........................................ 
         (นายวินยั วิทวสัการเวช) 

         ประธานกรรมการ 

         
 

หมายเหตุ 

บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 
สามารถมอบฉนัทะให ้นายวินยั วิทวสัการเวช หรือ นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ) 
และท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมายงั ส่วนงานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสม
ด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

http://www.smpcplc.com/
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เอกสารแนบ 1  

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน) 

………………………. 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม  

(Park Village Rama II) เลขท่ี 1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี  ซอย  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู ้
ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดงัน้ี 

 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

(531,987,443 หุ้น) 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 60 299,602,389 56.32% 

เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 

(โดยมีผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  ราย) 

249 126,999,812 23.87% 

รวม 

(รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ราย) 

309 426,602,201 80.19% 

    
 ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ  
1. มีผูถ้ือหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือ ไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และ 

 2. นับจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยไดท้ั้งหมดจ านวน 531,987,443 หุ้น (ตอ้งไม่น้อย
กวา่ 177,329,148 หุ้น) 

  และในระหวา่งการประชุมมีผูถ้ือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจ านวน 6 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้น 23,399,000 หุน้ 
(คิดเป็น 4.40%) 

  โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ทา่น (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น %) ดงัน้ี 

 1. นายวินัย  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม) 
2. นางอุบล   เอกะหิตานนท ์  รองประธานกรรมการบริษทั 

3. นายสุรศักดิ์   เอิบสิริสุข  กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ   

 4. นางปัทมา  เลา้วงษ ์   กรรมการ  
5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

 6. นายทยัดี  วิศวเวช   กรรมการ  
 7. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8. นางวีระวรรณ  บุญขวญั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 9. รศ.ดร.เจษฏ์  โทณะวณิก  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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และ ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัทา่นอื่น ไดแ้ก ่

1. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ (ส่วนโรงงาน) 
2. นายจีระวุฒิ   เลา้วงษ ์   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ (ส่วนโรงงาน) 

 3. นายจิรศักย  ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ (ส่วนโรงงาน) 
4. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานุการบริษทั 

5. นายนรินทร์   จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

  6. นายธาตรี   เอกสาตรา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 

 7. นางสาวฐติารีย ์  ทศันาวิวฒัน์  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วตอ้นรับท่านผู ้ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผู ้บริหาร 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัไม่มีคณะกรรมการยอ่ยชุด
อื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้  จากนั้นไดเ้ปิดเทปบนัทึกเสียงเกี่ย วกับ
วิธีการนับคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. ในการนับคะแนนเสียงของแตล่ะวาระนั้น ก าหนดให้ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่(1 หุ้นตอ่ 1 เสียง) 

 2. ส าหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผูถ้ือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแตล่ะ
วาระเทา่นั้น และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้
คะแนนเสียงส่วนใหญเ่ห็นดว้ย กจ็ะขอให้ถือวา่ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้น  ๆยกเวน้บางวาระซ่ึงตอ้ง
ใชม้ติเห็นชอบท่ีแตกตา่งออกไป ซ่ึงจะไดแ้จ้งให้ทา่นผูถ้ือหุ้นทราบอีกคร้ังกอ่นลงคะแนนในวาระนั้น  ๆโดยขอให้ทา่นผูถ้อื
หุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของเราเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากทา่นไม่ส่ง
บตัรลงคะแนน จะถือวา่ทา่นเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 ไม่มีผูถ้ือหุ้นทา่นใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดแ้จ้งวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดจ้ัดให้มีบุคคลอิสระเขา้ร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นางสาวฐติารีย ์  ทศันาวิวฒัน์ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั และไดก้ลา่วแนะน า นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถ้ือหุ้น 
ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยให้เขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้น 

ประธานฯแจ้งขอเขา้สู่วาระประชุมตามวาระท่ีไดร้ะบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ระหว่างวันท่ี  ตุลาคม – 31 ธันวาคม  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมลว่งหน้า และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัส าหรับการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจ าปี   ตามระเบียบปฏิบตัิท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ผลปรากฎวา่ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ไมมี่
ผูถ้ือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชุมลว่งหน้าและรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  
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2. เม่ือวันท่ี  พฤษภาคม  บริษัทได้รับรางวัลบริษัทท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมภิบาล (ESG ) ประจ าปี  จากสถาบนัไทยพัฒน์ เป็นปีท่ี  ติดตอ่กนั  

3. เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกายน  บริษทัไดรั้บรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานยอดเยีย่ม 
(Best Company Performance Awards) ในกลุม่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีมีมูลคา่หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ระหว่าง , - ,  ล ้านบาท และนายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการผู ้จัดการ ได้รับรางวัลผู ้บริหารสูงสุดดีเดน่ 
(Outstanding CEO) ในงาน SET Award  จัดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. เม่ือวนัท่ี  ธันวาคม  บริษทัไดรั้บการรับรอง ISO  :  จาก BUREAU VERITAS  

 ในวาระน้ีไม่มีการลงมติ  

 เน่ืองจาก รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ติดภารกิจทางราชการศาล จึงมี
ความจ าเป็นจะตอ้งออกจากการประชุมกอ่น จากนั้นประธานฯไดเ้ชิญ รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กลา่วกบัท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
โดยสรุปไดว้า่ ตนเองและคณะกรรมการบริษทัทุกทา่นจะพยายามปฏิบตัิหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามหลกั 

ธรรมาภิบาล เพ่ือให้บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของผูถ้ือหุ้นทุกทา่น  

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางปัทมา เลา้วงษ ์เป็นผูด้  าเนินการประชุมตั้งแตว่าระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 0 มีนาคม 2560 

 นางปัทมาไดเ้สนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี  มีนาคม 2560 ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง 

 โดยนางปัทมา ไดเ้สนอแกไ้ขรายงานการประชุมหน้าท่ี  เน่ืองจากสะกดนามสกุลของผูส้อบบญัชีผิด โดย
เสนอแกไ้ขจาก “นายนรินทร์ จูละมงคล” เป็น “นายนรินทร์ จูระมงคล”  จากนั้นไม่มีผูถ้ือหุน้ทา่นใดเสนอแกไ้ขรายงานการ
ประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ิมเติม นางปัทมาจึงขอให้ท่ีประชุมไดพิ้จารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็น
วา่ถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี  มีนาคม  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 403,203,201 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

 โดยในวาระน้ีแบง่เป็น  วาระยอ่ย ไดแ้ก ่ 

 .  การด าเนินการของบริษทัเกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหน้าหลงัจากท่ีไดรั้ บการ
รับรอง 
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 นางปัทมารายงานวา่ หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นการทุจริต บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายท่ีให้ไวอ้ยา่งเคร่งครัดในเร่ืองตา่งๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 

• การให้ของขวญั/เลี้ยงรับรอง 

• จัดซ้ือจัดจ้าง 

• การส่ือสารนโยบายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ 

• อื่นๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 และในปี  น้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้การด าเนินการตาม
นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ ง เตรียมการเพ่ือตอ่อายุการรับรองท่ีจะส้ินสุดในเดือน 
เมษายน   

 .  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี   

 นางปัทมารายงานวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) มี
ผลการด าเนินงานปรากฏดงัน้ี 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2560 2559 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ (%) 

ขายสุทธิ 4,326.80 3,469.00 857.80 24.7% 

    ตน้ทุนขาย (3,352.51) (2,475.92) (876.59) 35.4% 

    ก  าไรขั้นตน้ 974.29 993.08 (18.79) (1.9%) 

               อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 22.5% 28.6%   

    รายไดอ้ื่น 184.82 140.98 43.84 31.1% 

    คา่ใชจ้่ายในการขาย (304.29) (263.92) 40.37 15.3% 

    คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (189.58) (190.03) (0.45) (0.2%) 

    ก  าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 665.24 680.11 (14.87) (2.2%) 

    ตน้ทุนทางการเงิน (7.75) (9.93) (2.18) (22.0%) 

    ก  าไรกอ่นภาษีเงินได ้ 657.49 670.18 (12.69) (1.9%) 

    ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้(ภาษีเงินได)้ (125.74) (129.04) (3.30) (2.6%) 

    ก  าไรส าหรับงวด 531.75 541.14 (9.39) (1.7%) 

    ขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์
พนักงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(4.02) - 4.02 

 

100% 

    ก  าไรเบด็เสร็จส าหรับงวด 527.73 541.14 (13.41) (2.5%) 

    ก  าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน  : บาท/หุ้น 1.00 1.02 (0.02) (2.0%) 
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1. ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  แตกตา่งจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น เน่ืองจาก   
. ยอดขายรวมเพ่ิมขึ้น .  ลา้นบาท ( . %) จาก , .  ลา้นบาท เป็น , .  ลา้นบาท 

เน่ืองจากในงวดน้ีปริมาณขายเพ่ิมสูงขึ้น 22% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น เน่ืองจากความตอ้งการอยา่งตอ่เน่ืองของ
ลูกคา้ในแถบเอเชียและแอฟริกา 

. ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้น .  ลา้นบาท ( . %) จาก , .  ลา้นบาท เป็น , .  ลา้นบาท 
สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น อยา่งไรกต็ามตน้ทุนวตัถุดิบ (เหลก็) ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพ่ิมขึ้นจากปีกอ่น 
28% ท าให้ตน้ทุนขายเพ่ิมในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ยอดขาย 

. ก  าไรขั้นตน้ลดลง .  ลา้นบาท ( . %) จาก .  ลา้นบาท เหลือ .  ลา้นบาท และอตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลงจาก . % เหลือ . % เป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบ (เหลก็) ท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถึงแม้วา่จะมีการปรับราคาให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นแลว้ แตปั่จจัยอื่น เชน่ คา่เงินบาทท่ีแขง็ขึ้นอยา่งตอ่เน่ืองและการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึ้นในบาง
ประเทศ ยงัส่งผลกระทบตอ่อตัราการท าก าไรท่ีลดลง 

4. รายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้น .  ลา้นบาท ( . %) จาก .  ลา้นบาท เป็น .  ลา้นบาท ส่วนใหญเ่กิด
จากคา่ขายเศษซากจากการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นและจากคา่เงินบาทท่ีแขง็ขึ้นท าให้เกิดก าไรท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจริงจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นเพ่ือน าเขา้วตัถุดิบ นอกจากน้ีเพ่ิมขึ้นจากก าไรจากการปรับมูลคา่
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

. คา่ใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้น .  ลา้นบาท ( . %) จาก .  ลา้นบาท เป็น .  ลา้นบาท ส่วน
ใหญเ่กิดจากคา่ขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นและตน้ทุนคา่ขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้นในบางเส้นทาง 

. ตน้ทุนทางการเงินลดลง .  ลา้นบาท ( . %) จาก .  ลา้นบาท เหลือ .  ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัสามารถหาแหลง่เงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่าลงไดเ้พ่ิมขึ้น 

7. ก าไรส าหรับปีลดลง .  ลา้นบาท ( . %) จาก .  ลา้นบาท เหลือ .  ลา้นบาท เน่ืองจาก
อตัราการท าก าไรลดลงจากตน้ทุนเหลก็ท่ีสูงขึ้นและจากการแขง่ขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรงขึ้น นอกจากน้ีคา่ใชจ้่ายในการ
ขนส่งเพ่ิมสูงขึ้น  
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2. ขอ้มูลทางการเงินอื่นท่ีส าคญัของบริษทั ดงัน้ี 

ค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัพร้อมแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 

 

 

2.1 อตัราการใชก้  าลงัการผลิตปี  ลดลงจากปี  ในขณะท่ีปริมาณผลิตเพ่ิมขึ้นประมาณ % 
เน่ืองจากก าลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก .  ลา้นใบ/ปี เป็น .  ลา้นใบ/ปี (ซ่ึงเป็นคา่เฉลี่ยจากก าลงัการผลิตคร่ึงปีแรกท่ี .  ลา้น
ใบ/ปี และก าลงัการผลิตคร่ึงปีหลงัท่ี .  ลา้นใบ/ปี) 

 

 

 

 

2.2 ยอดขายปี  เพ่ิมขึ้นจากปี  โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญย่งัคงเป็นถงัขนาดสองส่วนซ่ึงเป็น
ขนาดของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน โดยเพ่ิมจากความตอ้งการใชข้องลูกคา้ในแถบเอเชียเพ่ิมมากขึ้น 

 

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2556-2560 

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้ก าลังการผลิตปี 2556-2560 
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2.3 ยอดขายตั้งแตปี่  ส่วนใหญก่วา่ % เป็นยอดขายส่งออก ส าหรับยอดขายปี  ประมาณ % 
ของยอดขายเป็นการส่งออกไปภูมิภาคหลกัท่ีมีการขยายตวัมาก คือ เอเชียใต ้และแอฟริกา  

 

   

 

.  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ลดลงจากปี  
เน่ืองจากตน้ทุนเหลก็ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปีกอ่น % คา่เงินบาทท่ีแขง็ขึ้นอยา่งตอ่เน่ืองและการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึ้นในบาง
ประเทศ ท าให้ในปี 2560 บริษทัมี Gross Profit อยูท่ี่  ลา้นบาท  EBITDA อยูท่ี่  ลา้นบาท และ Net Profit อยูท่ี่ 532 

ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นเลก็น้อย 

  

รูปที่ 2.  ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2556-2560 

รูปที่ 2.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรปี 2556-2560 
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.  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี มีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษทั
สามารถหาแหลง่เงินทุนท่ีตน้ทุนต ่าไดเ้พ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

• IBD/Equity = 0.2 เทา่ 

• IBD/EBITDA = 0.4 เทา่ 

• ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost)  ลา้นบาท และมีอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) ท่ี .  เทา่  

 

 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 

• อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) เพ่ิมขึ้นจาก .  เทา่ในปี  เป็น .  

เทา่ในปี 2560 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ประมาณ . %  
• อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) เพ่ิมขึ้นจาก .78 เทา่ ในปี  เป็น .91 เทา่

ในปี  ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 

• ปี  ROE แลพ ROA อยูท่ี่ 37.7% และ29.0% ตามล าดบั ซ่ึงลดลงจากปีกอ่น เน่ืองจากอตัราการ
ท าก าไรท่ีลดลง ดว้ยสาเหตุท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 โดยใน
วาระน้ีไม่มีการลงมติ 

รูปที่ 2.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนีปี้ 2556-2560 

รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนนิงานปี 2556-2560 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี 0 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

นางปัทมาไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้
ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ตาม
รายงานลงวนัท่ี  กุมภาพันธ์ 2561 โดยรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินไดจ้ัดท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย 

 ไม่มีข้อซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 426,602,201 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 นางปัทมาไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิประจ าปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งอื่นๆ ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีทั้งส้ิน 
527,730,719.08 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตาม
นโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอ ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล
เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท ซ่ึงไดจ้่ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ใน
อตัราหุ้นละ 0.25 บาท ท่ีมูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ท่ีมูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน   

186,195,606 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ซ่ึงจะจ่ายเงินปัน
ผลแกผู่ถ้ือหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2561   

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 426,602,201 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

**เน่ืองจากวาระตอ่ไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัและ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง  ทา่น ไดแ้ก ่นายวินัย วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และนางสุภา  พรหม
สาขา ณ สกลนคร กรรมการ ไดอ้อกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง จากนั้นนางปัทมา เลา้วงษ ์ได้
ด าเนินการประชุมตอ่ดงัน้ี** 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 นางปัทมาไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 ม.71 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 ก  าหนดให้ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน  ทา่น 
ไดแ้ก ่

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม 

ในปี 2560 

1.นายวินัย วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการ) 6 ปี 100% 

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

3.นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

( กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษทั )  

 17 ปี 100% 

โดยนางปัทมาไดแ้จ้งวา่ ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น
เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการ
ลว่งหน้า ตั้งแตว่นัท่ี  ตุลาคม – 31 ธันวาคม   ตามระเบียบปฏิบตัิท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถ้ือ
หุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือก
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง  ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในดา้นตา่งๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทัในชว่งท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์
ตอ่บริษทั รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ทา่น ปรากฏตาม
เอกสารแนบ  ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น โดยการประชุมไดจ้ัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะ
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วาระน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลกักการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุน้ทุกทา่น 
ทั้งทา่นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง   

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ทา่น 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ต าแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

. นายวินัย วิทวสัการเวช 426,544,301 100 - - 57,900 0.0136 - - 

(ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ) 
. รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก 426,600,701 100 - - 1,500 0.0004 - - 

(กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ) 

. นางสุภา  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

(กรรมการ) 

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

เป็นผลให้ปี  คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด  ทา่น ดงัตอ่ไปน้ี 

. นายวินัย วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศักดิ์   เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ 

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 

6. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแตว่นัประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นตน้ไป  
 

**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี นางปัทมาไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง  ทา่น กลบัเขา้ร่วมประชุม 
และด าเนินการประชุมในวาระถดัไป**  
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 นางปัทมาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 รวม 9 ทา่น ท่ีวงเงิน
ไม่เกิน  ลา้นบาทตอ่ปี โดยเป็นอตัราเดียวกนักบัปีกอ่น ( ) รายละเอียดตามตารางดา้นลา่ง ซ่ึงคา่ตอบแทนดงักลา่วได้
ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษัทฯ ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อื่นท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดย
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี  โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงคา่ตอบแทนยอ้นหลงั  ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 

 ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 ปี -2559 

คา่ตอบแทนกรรมการ (ลา้นบาท/ปี) ไม่เกิน 6 ลา้นบาทตอ่ปี ไม่เกิน  ลา้นบาทตอ่ปี ไม่เกิน 5 ลา้นบาทตอ่ปี 

จ านวนกรรมการ (ทา่น) 9 ทา่น 9 ทา่น 9 ทา่น 

 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะคณะ (ตั้งแตเ่ดือนเมษายน  เป็นตน้ไป) เป็นดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2561  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ) 

ปี 2560 

 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 คา่ตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/คน/
เดือน) 

คา่เบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 
คา่ตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/คน/
เดือน) 

คา่เบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 
คา่ตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/คน/
เดือน) 

คา่เบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

. คณะกรรมการบริษทั   

ประธาน 60,000 10,000 60,000 10,000 - - 

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 

. 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 - - 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 รวม 9 ทา่น ท่ีวงเงินไม่เกิน  ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 426,602,201 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

 นางปัทมาไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบัญชีและเปรียบเทียบกบัผู ้สอบ
บญัชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลข
ทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 

หรือ นางสาวศันสนีย  ์ พูลสวสัดิ์  เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน  แห่งบริษทั แกรนท ์ธอน
ตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงนายนรินทร์  จูระมงคล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 
ถึงปี 2560 เป็นเวลา 2 ปีติดตอ่กนั โดยก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีเทา่กบั 1,180,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน) ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 80,000 บาท หรือ  7.3% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ
เพ่ิมขึ้นตามอตัราการขยายธุรกิจของบริษทั และตน้ทุนบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักลา่วเป็นอตัรา
ท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพ่ือประกอบการ
พิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 ปี 2561  

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

คา่สอบบญัชี (บาท/ปี) 1,180,000 1,100,000 1,030,000 860,000 

เพ่ิมขึ้น (บาท) 80,000 70,000 170,000 115,000 

เพ่ิมขึ้น (%) 7.3% 6.8% 19.8% 15.4% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นายสมคิด เตียตระกูล 

2. นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ 
3.  นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล  

4. นางสาวศันสนีย  ์ พูลสวสัดิ์   
5. นายนรินทร์  จูระมงคล 

นายนรินทร์  
จูระมงคล 

นายนรินทร์  
จูระมงคล 

นายสมคิด  
เตียตระกูล 

  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ตง่ตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลข
ทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 

หรือ นางสาวศันสนีย  ์  พูลสวสัดิ์  เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน  แห่งบริษทั แกรนท์  
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ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี (เฉพาะคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 
ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ) เทา่กบั 1,180,000 บาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 426,602,201 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอื่นใดเขา้พิจารณา จากนั้นนางปัทมาไดเ้ประชาสัมพันธ์งานตา่งๆท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมมาแล้ว
และท่ีมีก าหนดการเขา้ร่วมในปีน้ี ไดแ้ก ่

• งานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)  โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ  คร้ัง 
โดยก าหนดการในปีน้ี คือ วนัท่ี  กุมภาพันธ์  ท่ีผา่นมา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานส าหรับ
ปี  และจะเขา้ร่วมในวนัท่ี  สิงหาคม  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานส าหรับงวด  เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน   

• บริษัทร่วมกับกระทรวงพาณิชย ์ เข้าร่วมงาน UP investors summit 2018 และ CII Partnership 

summit 2018  จัดระหว่างวันท่ี  -  6 ก.พ.  ท่ีรัฐอุตตรประเทศและรัฐอานธรประเทศ  
ประเทศอินเดีย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประชาสัมพันธ์บริษทัและสินคา้ของบริษทั 

• WLPG Myanmar summit 2018 จัดระหวา่งวนัท่ี -  มี.ค.  ท่ีเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

• Thailand Week 2018 จัดระหวา่งวนัท่ี  -  เม.ย.  ท่ีเมืองธากา ประเทศบงัคลาเทศ 

• World LPG Forum เป็นงานใหญป่ระจ าปี จัดระหวา่งวนัท่ี  -  ต.ค.  ท่ีเมือง Houston ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ท่ีประชุมมีขอ้ซักถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 ค าถาม: นายวิทยา กิตติธาดากุล ผูถ้ือหุ้นท่ีมาดว้ยตวัเอง ถามวา่ เวิลดแ์ก๊ส เป็นลูกคา้ของบริษทัหรือไม่ 

 ค าตอบ: นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบวา่ เวิลดแ์ก๊ส ถือเป็นลูกคา้ในประเทศรายใหญ่ของบริษัท 
และเป็นลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงปกติแลว้ผูค้า้แก๊สตามมาตรา  ในประเทศไทยเกือบทุกราย เป็นลูกคา้ท่ีสั่ง
ถงัจากบริษทัเกือบทั้งหมด เชน่ ปตท ออร์คิดแก๊ส และผูค้า้ตาม ม.  รายยอ่ยอื่นๆ  
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 เม่ือไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุมเพ่ิมเติม นางปัทมาไดเ้ชิญประธานฯ กลา่วปิดประชุม 

 ประธานจึงไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้ือหุ้นทุกทา่น ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมประชุม  จากนั้นได้
จัดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษทัน าทา่นผูถ้ือหุ้นท่ีสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและกลา่วปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน)์ (นายวินัย วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 



เอกสารแนบ  

 

หนา้ท่ี 1 ของ  

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง:จ านวน  ท่าน 

ช่ือ นางอุบล เอกะหิตานนท์ นายสุรศักดิ์ เอบิสิริสุข นายทัยด ีวศิวเวช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 77 ปี  ปี   ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ
แต่งตั้ง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการ  
 

วนัทีเ่ข้ารับต าแหน่ง   27 เมษายน 2550  เมษายน   เมษายน  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
บริษัทฯ 

 ปี   ปี 22 ปี 

ประวตักิารศึกษา 
 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  Madison 

Technical and Vocational School, 

Wisconsin, USA 

• ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

• ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรอบรม • Accounting for Non-Accountant • DCP และ DAP จาก IOD 

• Accounting for Non-Accountant 

• DCP และ DAP จาก IOD 

• Accounting for Non-Accountant 

ประสบการณ์ท างาน 

(5 ปีทีผ่่านมา) 

• -ปัจจุบนั : รองประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

• -ปัจจุบนั : กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2535 – ปัจจุบนั กรรมการและ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน)    
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 
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หนา้ท่ี 2 ของ  

 

ช่ือ นางอุบล เอกะหิตานนท์ นายสุรศักดิ์ เอบิสิริสุข นายทัยด ีวศิวเวช 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทฯอ่ืน 

(ณ วนัที ่12 ก.พ. 2562) 
 

- กจิการทีเ่ป็นบริษัทฯ
จดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทฯ
จดทะเบียน 

 

 

- กจิการทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกจิกบับริษัท 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

 (ณ วนัที ่  ก.พ. ) 
 

 
 

 

  

 

- กรรมการ 17,359,915 หุน้  คิดเป็น  . % 

 

524,683 หุน้  คิดเป็น  0.10% 

 

19,631,  หุน้  คิดเป็น  . % 

- คู่สมรสและบุตร ตาม 
ม. 8 

ไม่มี ไม่มี 

 

7,910,358 หุน้  คิดเป็น  . % 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร  

พี่สะใภคุ้ณสุภา 

มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 
2561 

/   คร้ัง คิดเป็น % /   คร้ัง คิดเป็น % /   คร้ัง คิดเป็น % 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษทั สหมติรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

 

 ข้อ . ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากและปีต่อๆไปให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 ข้อ . กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 ข้อ 9.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 ข้อ .  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

  ( )  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

  ( )  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

( )  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

  ( )  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

  ( )  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

  ( )  กิจการอ่ืน (ถา้มี) 
 ข้อ .  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ยี่สิบหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

 ข้อ .  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
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 ข้อ .  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนดและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะกบัผูรั้บมอบฉนัทะ โดยใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ข้อ .  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้คน
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ีแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ .  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 ข้อ .  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ย
การประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ข้อ .  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

             ( )  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

             ( )  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

         (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

         (ค)  การท าแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ 

                                           มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอ่ืนโดยมี  

                                           วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรขาดทุน 

         (ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

         (จ)  การเพ่ิมทุนหรือลดทุน 

         (ฉ)  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กู ้  
                                           หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 

         (ช)  การควบหรือเลิกบริษทั 

 



เอกสารแนบ  

หนา้ 1 ของ  

 

เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วธีิการมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  
 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรจ าประตวั
ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้  และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ ตามขอ้  และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้  

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา
ขอ้  ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้  และ 
ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ 

.  ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้  หรือ  

.  ในการท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อลงทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 ) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

.  วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไป
กบัหนงัสือเชิญประชุม และน าหนงัสือมอบฉนัทะจ านวน  แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั
ท่ี www.smpcplc.com / Investor Relations ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ  

➢ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

➢ แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

➢ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง  แบบ (แบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน  บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพ่ือใหถู้กตอ้งและ 

มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  
4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 8 มนีาคม  เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุม 

 

http://www.smpcplc.com/
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้
จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้
เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 
 

. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า  ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา .  
น. เป็นตน้ไปในวนัศุกร์ท่ี 9 มีนาคม  ณ ห้องอินฟินิต้ี ชั้น  โรงแรมเอทสั ลุมพินี (Aetas Lumpini) เลขท่ี 

/  ถนนพระราม  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ตามเอกสารแนบ  ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีินับคะแนน 

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ 

3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ ( ) ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ( ) ผูรั้บมอบฉนัทะตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.และ ( ) ผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.และแบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะได้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร โดย
ไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะใน
กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดมี้ค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ และจะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และ
ขอใหท้ าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี บริษทัฯ จะใชวี้ธีหกัคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม (ยกเวน้วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ) 

6. ส าหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน า
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็
บตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ถือบตัรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนน
เลือกตั้งผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล  

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือและนามสกลุ
ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน  
2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตาม

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

3) หากคะแนนสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

4) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ขอใหง้ดออกเสียงในเร่ืองนั้น 

9. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามในเอกสารลงทะเบียน 

รับบตัรลงทะเบียน 

เขา้หอ้งประชุม 

เปิดประชุมเวลา .  น. 

ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

เกบ็บตัรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการและเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

กรณีมาดว้ยตนเอง กรณีมอบฉนัทะ 

ลงทะเบียนส าหรับผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารแสดงตนเอง 

ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน  
หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ 

เร่ิมลงทะเบียน .  น. 



 
แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหมติรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
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