
งดแจกของชาํร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส่และเป็นแนวทางท่ี
หน่วยงานกํากบัดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชาํร่วยในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัด snack box ไว้รับรองสําหรับผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ ท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

กรุณาเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด  
พร้อมหลกัฐานแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉนัทะ)  

มาในวันประชุมให้ครบถ้วน 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
 

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องอินฟนิิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) 
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 



 หนา้ท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ท่ี SMPC 064/2563 

 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

           

เอกสารแนบ:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 2: สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

2. เอกสารประกอบวาระท่ี 6: ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการซ่ึงครบกาํหนดตามวาระและไดรั้บการ       

    เสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง จาํนวน 2 ท่าน และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ 

    ช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จาํนวน 1 ท่าน 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  

4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และ 

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและนบัคะแนน  

5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย:  1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

2. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน 2 ท่าน  

3. รายงานประจาํปี 2562 : โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 

กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (“ท่ีประชุมผูถื้อหุน้”) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

วันที่จัดการประชุม : วนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2563 

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

สถานที่จัดการประชุม : หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 



 หนา้ท่ี 2 

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

  วาระน้ีกาํหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯไดร้ายงานเหตุการณ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษทั ต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั และไดจ้ดัส่งให้กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  

29 มีนาคม 2562 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานและ

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2562  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปีบญัชี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2562  

การลงมติ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.112 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํ

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  

ธนัวาคม  2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของ

รายงานประจาํปี 2562  

 



 หนา้ท่ี 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดผ้า่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัทาํขึ้นถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

รายการ ปี 2562 

(ลา้นบาท) 

ปี 2561 

(ลา้นบาท) 

สินทรัพยร์วม                                                       2,472.88 2,704.84 

หน้ีสินรวม                                                           641.12 943.05 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  1,831.76 1,761.79 

รายไดร้วม 3,431.60 4,696.88 

กาํไรสาํหรับปี 375.20 558.42 

จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 535,506,333 533,857,757 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน* (บาท/หุน้) 0.70 1.05 

*กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายระหว่างปี  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการ

ลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับปีทั้งส้ิน 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุน

สะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับปี 2562 ทั้งส้ิน 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

เหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่ง

กาลไปแลว้สาํหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.18 

บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  96,391,140 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูก

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  



 หนา้ท่ี 4 

 

คณะกรรมการมีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  

8 เมษายน 2563 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 

 

1. กาํไรสาํหรับปี (บาท) 375,199,517.32 558,417,951.32 

2. จาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท/หุน้) 

535,506,333 535,506,333 

3 กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.70 1.05 

4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

0.42 

0.24 

0.18 

0.63 

0.30 

0.33 

5. คิดเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) 224,912,660 337,368,990 

6. อตัราการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ 59.94% 60.42% 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ม.71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ขอ้ท่ี 17 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบไดล้าออกจากตาํแหน่ง และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 ระบุวา่ “ถา้ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

ลงมติเลือกบุคคลซ่ึงมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือนและบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นอยู่

ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน” ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

3/2562 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง นายธนฑิต เจริญจนัทร์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทั้ง

ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ และมีความรู้ทางดา้นบญัชีการเงินท่ีสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน มีความเป็นอิสระท่ีจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั อีกทั้งยงัมี

คุณสมบติัดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสม เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์  
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ล้ินปราชญา ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี นายธนฑิต เจริญจนัทร์ จะมีวาระดาํรงตาํแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ียงั

เหลืออยูข่องนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ซ่ึงถึงกาํหนดครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

ดงันั้น ในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

  

ช่ือ ประเภทกรรมการ จาํนวนปีท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วม

ประชุม 

ในปี 2562 

สถานะ 

1.นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

20 ปี 100% กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

อีกวาระหน่ึง 

2.นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   6 ปี 100% กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

อีกวาระหน่ึง 

3.นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8 เดือน 100% แต่งตั้งแทนกรรมการ

ท่านท่ีลาออก 

 

ทั้งน้ี วาระดาํรงตาํแหน่งกรรมการประจาํปี 2563 เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – การประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2564  

(โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการในเอกสารแนบ 2) 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี 

เหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ

รายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ  

เน่ืองจากบริษทัเร่ิมจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาตามมติประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี7/2562 เม่ือ

วนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 การคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัในระหวา่งปี 2562จึงผา่นความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยพิจาณาจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออก

ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผา่นมาได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้

จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง รวมถึงอนุมติัแต่งตั้งนายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ท่ีลาออก 
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การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือก

ตนเอง  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กาํหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้าํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน      

เน่ืองจากบริษทัเร่ิมจดัตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บ

ค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผา่น

มารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ี

รวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2561 พบวา่มีอตัราท่ีสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนใน

ตลาด และเพียงพอท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการชุดยอ่ย เพิ่มเติมรวมทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพร้อมกบัไดก้าํหนดตาราง

การประชุมประจาํปี 2563 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2562 แลว้ ดงันั้นบริษทัจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการแต่ละชุดโดยมีรายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 

 

 

ตาํแหน่ง ปี 2563 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2562 

 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 
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ตาํแหน่ง ปี 2563 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2562 

 ค่าตอบแทนราย

เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย

เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

2. คณะกรรมการบริหาร 

ประธาน 50,000 - 50,000 - 

กรรมการ 30,000 - 30,000 - 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 20,000 10,000 20,000 10,000 

กรรมการ 15,000 10,000 15,000 10,000 

4. คณะกรรมการสรรหา 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

5. คณะกรรมการค่าตอบแทน 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - 

 

ทั้งน้ีหากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา่ 1 คณะ 

กาํหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไม่ได้

รับค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิ

คุม้ครองตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

2563 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน

(อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560)  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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วาระที่ 8  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ม.120 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพ้จิารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีและ

เปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งให ้นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต 

เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919  แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 ซ่ึงนายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 2 ปี คือใน

ปี 2561 และ 2562 โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีเท่ากบั 1,290,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึง

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จาํนวน 48,000 บาท หรือ 3.86% ตามอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ี

เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูล

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี เป็นดงัน้ี 

 

(หน่วย: บาท/ปี) 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 

2562 

 

2561 

 

2560 

ผูส้อบบญัชี 

(บริษทัสอบบญัชี) 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 

นายนรินทร์ จูระมงคล 

นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 

นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ 

 (บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

 

นายนรินทร์  จูระมงคล 

(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั) 

ค่าสอบบญัชี 1,290,000 1,242,000 1,180,000 1,100,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และ บริษทัแกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้

เสียกบับริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

วาระน้ีกาํหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ

บริษทั (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาและ

ลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึง

บญัญติัไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม
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วรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีได้

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรใหเ้ปิดวาระน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษทั 

(ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะ

เปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ีกาํหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 

1. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 (Record Date) 
วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

3. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 8 เมษายน 2563 

4. กาํหนดจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com / Investor 

Relations หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอคร้ังน้ี สามารถ

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

895-4003 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ สามารถติดต่อส่วนนกัลงทุน

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

ดาํเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน  โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือ

ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมจดหมายฉบบัน้ี หรือดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ 

 

 

http://www.smpcplc.com/
mailto:cs@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com
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แบบอ่ืน (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com / Investor Relations และนาํมาแสดง

ต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งมายงัส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั (ภายใน

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 

      

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

         (นายวินยั วิทวสัการเวช) 

         ประธานกรรมการ 

         

 

หมายเหตุ 

บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 

สามารถมอบฉันทะให ้นายวินยั วิทวสัการเวช หรือ รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และ

ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมายงั ส่วนงานนกัลงทุน

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

ดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

http://www.smpcplc.com/
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

………………………. 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น. ณ. ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี (AETAS Lumpini) 

เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุ้น

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

(535,506,333 หุ้น) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 100 302,400,601 56.47% 

เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 

(โดยมีผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 29 ราย) 

107 93,713,516 17.50% 

รวม 

(รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 129 ราย) 

207 396,114,117 73.97% 

    

 ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ  

1. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ 

 2. นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 535,506,333 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 178,502,111 หุน้) 

  และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมระหว่างวาระจาํนวน 16 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุ้น 28,399,915 หุ้น 

(คิดเป็น 5.30%) 

  โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดงัน้ี 

 1. นายวินยั  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม) 

2. นางอุบล   เอกะหิตานนท ์  รองประธานกรรมการบริษทั 

3. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   

 4. นางปัทมา  เลา้วงษ ์   กรรมการ  

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

 6. นายทยัดี  วิศวเวช   กรรมการ  

 7. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8. นางวีระวรรณ  บุญขวญั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 9. รศ.ดร.เจษฏ ์  โทณะวณิก  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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และ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 

1. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

2. นายจีระวุฒิ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

 3. นายจิรศกัย ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

4. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานุการบริษทั 

5. นายธีรศกัด์ิ   ฉัว่ศรีสกุล  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

  6. คุณธนภณ   หลิวสกุล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จาํกดั 

 7. คุณวีรชยั   ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จาํกดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัไม่มีคณะกรรมการย่อยชุด

อ่ืนนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้ จากนั้นไดเ้ปิดเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกับ

วิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. ในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ี

ถืออยู ่(1 หุน้ต่อ 1 เสียง) 

 2. สําหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

วาระเท่านั้น และนาํมาหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้

คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย ก็จะขอใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ ยกเวน้บางวาระซ่ึงตอ้ง

ใชม้ติเห็นชอบท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะไดแ้จง้ใหท่้านผูถื้อหุ้นทราบอีกคร้ังก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอใหท่้านผูถื้อ

หุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของเราเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่ง

บตัรลงคะแนน จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 3. สําหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตาม

ขอ้แนะนาํแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของสํานกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เจา้หน้าท่ี

จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบจากผูท่ี้ถือบตัรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งน้ีจะมีการ

ลงคะแนนเลือกตั้งผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสัยในวิธีการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดแ้จง้วา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลอิสระเขา้ร่วมตรวจนบัคะแนนเสียง คือ นาย ธนภณ หลิวสกุล ท่ีปรึกษา

กฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จาํกดั และไดก้ล่าวแนะนาํ นางสุรัสวดี คาํเถียร อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บ

มอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใหเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระ

การประชุมเป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ 

2. เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานโดดเด่นดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมภิบาล (ESG 100) ประจาํปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั  

3. เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็น

สมาชิก "โครงการพนัธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" จากอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มช่องทาง

ส่ือสารระหว่างภาคเอกชนกบักรมศุลกากร และให้คาํแนะนาํในดา้นการติดต่อประสานงานนาํเขา้-ส่งออก แกไ้ขปัญหา 

สร้างความชดัเจน และลดขอ้โตแ้ยง้ท่ีจะเกิดขึ้นในดา้นต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการ

ศุลกากร พิกดัอตัราศุลกากร ราคา ถ่ินกาํเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอ่ืนๆ 

4. เม่ือวนัท่ี 4 ก.พ. 2562 บริษทัได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบติั (CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอาย ุ3 ปี (หมดอายวุนัท่ี 3 ก.พ. 2565) 

 ในวาระน้ีไม่มีการลงมติ  

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหน้างปัทมา เลา้วงษ ์เป็นผูด้าํเนินการประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2561 

 นางปัทมาไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ให้ท่ีประชุม

พิจารณารับรอง 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 นางปัทมาจึงขอให้ท่ีประชุมได้

พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,085,281 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 

 โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 วาระยอ่ย ไดแ้ก่  

 1 การดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหน้าหลงัจากท่ีไดรั้บการ

รับรอง 

 นางปัทมารายงานวา่ หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบายท่ีใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 

• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง 

• จดัซ้ือจดัจา้ง 

• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 และตามท่ีประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบแลว้นั้น บริษทัไดรั้บการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนว

ร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562  

 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561  

 นางปัทมารายงานว่าในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) มี

ผลการดาํเนินงานปรากฏดงัน้ี        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ (%) 

ขายสุทธิ 4,450.57 4,326.80 123.77 2.9% 

    ตน้ทุนขาย (3,508.99) (3,352.51) 156.48 4.7% 

    กาํไรขั้นตน้ 941.58 974.29 (32.71) (3.4) % 

               อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 21.2% 22.5%  (1.4) % 

    รายไดอ่ื้น 246.31 184.82 61.49 33.3% 

    ค่าใชจ่้ายในการขาย (288.42) (304.29) (15.87) (5.2) % 

    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (189.77) (189.58) 0.19 0.1% 

    กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 709.70 665.24 44.46 6.7% 

    ตน้ทุนทางการเงิน (13.50) (7.75) 5.75 74.2% 

    กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 696.20 657.49 38.71 5.9% 

    ภาษีเงินได ้ (137.78) (125.74) 12.04 9.6% 

    กาํไรสาํหรับงวด 558.42 531.75 26.67 5.0% 

    ขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์

พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

 

(4.02) (4.02) 

 

(100.0) % 

    กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด 558.42 527.73 30.69 5.8% 

    กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  : บาท/หุน้ 1.05 1.00 0.05 5.0% 
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สาเหตุท่ีผลการดาํเนินงานสาํหรับปีน้ี (2561) แตกต่างจากปีก่อน (2560) เน่ืองจาก  

1. ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 123.77 ลา้นบาท (2.9%) จาก 4,326.80 ลา้นบาท เป็น 4,450.57 ลา้นบาท ใกลเ้คียง

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมาณขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ขึ้น และค่าเงินของประเทศลูกคา้

อ่อนค่าลง ทาํให้ลูกคา้ชะลอการสั่งซ้ือบางส่วน คาดวา่จะกลบัสู่สถานการณ์ปกติในเร็วๆน้ี 

2. ตน้ทุนขายเพิ่มขึ้น 156.48 ลา้นบาท (4.7%) จาก 3,352.51 ลา้นบาท เป็น 3,508.99 ลา้นบาท สอดคลอ้ง

กบัยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ตามตน้ทุนวตัถุดิบ (เหล็ก) ท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 16% ทาํให้ตน้ทุนขายเพิ่มในอตัราส่วนท่ี

มากกวา่ยอดขาย 

3. กาํไรขั้นตน้ลดลง 32.71 ลา้นบาท (3.4%) จาก 974.29 ลา้นบาท เหลือ 941.58 ลา้น และอตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงจาก 22.5% เหลือ 21.2% เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ขึ้น และตน้ทุนวตัถุดิบเหล็กสูงขึ้น 

4. รายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 61.49 ลา้นบาท (33.3%) จาก 184.82 ลา้นบาท เป็น 246.31 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิด

จากค่าขายเศษซากเพิ่มขึ้นจากปริมาณและราคาขายเศษเหลก็เพิ่มขึ้น และกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

5. ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.75 ลา้นบาท (74.2%) จาก 7.75 ลา้นบาท เป็น 13.50 ลา้นบาท เน่ืองจาก

การสาํรองเงินเพื่อซ้ือวตัถุดิบและใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษทั และอตัราดอกเบ้ียในตลาดสูงขึ้น 

6. กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มขึ้น 26.67 ลา้นบาท (5.0%) จาก 531.75 ลา้นบาท เป็น 558.42 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ยอดขายและรายไดอ่ื้นเพิ่มขึ้น 

 

2. ขอ้มูลทางการเงินอ่ืนท่ีสาํคญัของบริษทั ดงัน้ี 

คาํอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัพร้อมแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 
 

 

2.1 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ในขณะท่ีปริมาณผลิตใกลเ้คียงเดิม เน่ืองจาก

กาํลงัการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7.7 ลา้นใบ/ปี (ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากกาํลงัการผลิตคร่ึงปีแรกของ 2560 ท่ี 7.2 ลา้นใบ/ปี และกาํลงั

การผลิตคร่ึงปีหลงัของ 2560 ท่ี 8.2 ลา้นใบ/ปี) เป็น 8.7 ลา้นใบ/ปี (ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากกาํลงัการผลิตไตรมาส 1-3/2561ท่ี 8.2 

ลา้นใบ/ปี และกาํลงัการผลิตไตรมาส 4/2561 ท่ี 10.0 ลา้นใบ/ปี)  

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กําลังการผลิตปี 2556-2561 
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2.2 ยอดขายปี 2561 ใกลเ้คียงกบัปี 2560 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นถงัขนาดสองส่วนซ่ึงเป็น

ขนาดของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน  

 

 

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2556 ส่วนใหญ่กวา่ 80% เป็นยอดขายส่งออก สาํหรับยอดขายปี 2561 ประมาณ 70% 

ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยงั เอเชีย และแอฟริกา นอกจากน้ีสัดส่วนการขายไปอเมริกาในปีน้ียงัเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2556-2561 

รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2556-2561 



หนา้ 7 

 

 

   

 

2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร GPM ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากตน้ทุนเหลก็ท่ี

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% และค่าเงินบาทแขง็ขึ้น ส่วน EBITDA Margin และ NPM ใกลเ้คียงเดิม โดยในปี 2561 บริษทัมี 

Gross Profit อยูท่ี่ 942 ลา้นบาท  EBITDA อยูท่ี่ 767 ลา้นบาท และ Net Profit อยูท่ี่ 558 ลา้นบาท  

 

 

 

2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชาํระหน้ี ในปีน้ี IBD/Equity เพิ่มเป็น 0.3 เท่า และ IBD/EBITDA 

เพิ่มเป็น 0.7 เท่า ส่วนตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) เพิ่มเป็น 14 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) ลดลงเหลือ 56.8 เท่า เน่ืองจากปีน้ีบริษทัซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานดว้ยเงินสดหมุนเวียนใน

กิจการเพื่อการบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่ากวา่ และการสาํรองเงินเพื่อซ้ือเหลก็ในประเทศทาํใหมี้ภาระหน้ีเพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเพิ่มขึ้น ทาํใหต้น้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ปี 2556-2561 

รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรปี 2556-2561 
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2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการดาํเนินงาน 

• อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงเลก็น้อยจาก 4.78 เท่าในปี 2560 เหลือ 

4.43 เท่าในปี 2561 เน่ืองจากบริษทัซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงาน และอสังหาริมทรัพยเ์พิ่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการประเมินราคา

ท่ีดินเพิ่มขึ้น 

• อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ลดลงจาก 1.91 เท่า ในปี 2560 เหลือ 1.73 เท่า

ในปี 2561 ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 

• ROE ลดลงจาก 37.7% ในปี 2560 เหลือ 33.9% ในปี 2561 เน่ืองจากส่วนทุนเพิ่มขึ้นจากการใชสิ้ทธิ 

ESOP Warrant และ ROA ลดลงจาก 29% ในปี 2560 เหลือ 27.0% ในปี 2561 เน่ืองจากการซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงาน 

 มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ดงัน้ี 

 1. คาํถาม: นายสุภศกัด์ิ จุลละศร ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ถามว่า ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยเหล็กคิด

เป็นประมาณ 50% ของตน้ทุนทั้งหมด อยากจะทราบว่าท่ีเหลือคืออะไร และอยากให้บริษทัเปิดเผยโครงสร้างตน้ทุน ซ่ึง

แสดงราคาซ้ือเหลก็หรือดชันีราคาเหลก็เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูล 

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบวา่ นอกเหนือจากเหลก็แลว้ ยงัประกอบดว้ยวตัถุดิบอ่ืน เช่น วาลว์ 

สี และวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนๆท่ีใช้ในการผลิต ส่วนเร่ืองการเปิดเผยโครงสร้างตน้ทุนจะรับไปพิจารณาขอ้มูลและรูปแบบท่ี

สามารถเปิดเผยได ้เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลโครงสร้างตน้ทุนอาจทาํให้บริษทัเสียเปรียบผูข้ายรายอ่ืนซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าว ในส่วนของดชันีราคาเหลก็นั้นเป็นขอ้มูลสาธารณะอยูแ่ลว้ คิดวา่สามารถเปิดเผยได ้

 2. คาํถาม: นายสหวฏั เจริญสินทวีคูณ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ถามวา่ กรณีท่ีกระทรวงพาณิชย ์สหรัฐอเมริกา 

(Department of Commerce: DOC) เปิดไต่สวนการทุ่มตลาด(Antidumping : AD) สินคา้ถงัแก๊ส ท่ีนําเขา้จากประเทศจีน 

และไทย นั้น จะมีผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษทัอยา่งไร 

 คาํตอบ: นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ ตอบว่า หลงัจากการไต่สวนเบ้ืองต้น ทาง DOC ได้ประกาศ Anti-

dumping Rate สินคา้ถงัแก๊สจากไทยแล้วอยู่ท่ี 9.85% ในขณะท่ีสินคา้ถงัแก๊สจากจีนจะถูกเรียกเก็บภาษีหลายประเภท

รวมอยูท่ี่ประมาณ 50% ซ่ึงบริษทัมองวา่เป็นโอกาสของบริษทัท่ีไดส่้วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือจากจีนเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงไดมี้ลูกคา้เขา้มาติดต่อเพิ่มมากขึ้นแลว้  

รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดําเนินงานปี 2556-2561 
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 คาํถาม: นายสหวฏั เจริญสินทวีคูณ ถามคาํถามเพิ่มเติมว่า ผูผ้ลิตในสหรัฐทาํไมถึงยงัคงซ้ือสินคา้จากไทย 

ทั้งๆท่ีมีอตัราภาษีนาํเขา้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ทาํไมถึงไม่ซ้ือจากผูผ้ลิตในสหรัฐฯ  

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ์ กรรมการ ตอบว่า ถึงแมว้่าจะมีอตัราภาษีนาํเขา้เพิ่มขึ้น ราคาของบริษทัยงัคง

สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตในสหรัฐได ้ซ่ึงนายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ เสริมว่า ผูผ้ลิตในสหรัฐฯเอง มีกาํลงัการผลิตไม่

เพียงพอ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเน้นผลิตงานถงั 2 ส่วนซ่ึงสามารถผลิตไดจ้ากเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติั แต่งานถงั 3 ส่วน ตอ้ง

ใชแ้รงงานคนในการผลิต ซ่ึงค่าแรงในสหรัฐฯสูงมาก 

 3. คาํถาม: นายสิทธิชยั วิทยาประพฒัน์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ถามว่า หลงัจากพิจารณาเอกสารท่ีบริษทั

เผยแพร่ คือเอกสารท่ีใชใ้น Oppday ทั้ง 2 คร้ัง คือ ช่วงไตรมาส 2/2561 และ ประจาํปี 2561 พบวา่ กาํลงัการผลิตรวมทัว่โลก

เพิ่มขึ้นอยา่งมาก โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากจีน อยากใหผู้บ้ริหารช่วยช้ีแจงวา่เพราะเหตุใด  

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า กาํลงัการผลิตโดยรวมท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษทัมีการอพัเดท

ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการท่ีบริษทัไดรู้้จกัคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้นเวลาไปออกงานในต่างประเทศ และกาํลงัการผลิตดงักล่าวเป็นกาํลงั

การผลิตสาํหรับการจาํหน่ายภายในประเทศตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

 ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 

โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2561 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางปัทมาไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแล้ว ตาม

รายงานลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินไดจ้ดัทาํขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,113,481 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 นางปัทมาไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาํไร

สุทธิประจาํปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีทั้งส้ิน 

558,417,951.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้าม

นโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผล

เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.63 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สําหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ใน

อตัราหุ้นละ 0.30 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสําหรับงวด 1 

กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  

176,717,090 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  

 ทั้งน้ีจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะจ่ายเงินปัน

ผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562   

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 

2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,093,181 99.9998 

ไม่เห็นชอบ 900 0.0002 

งดออกเสียง 20,000 - 

บตัรเสีย - - 

 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัและ

ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางอุบล เอกะหิตานนท ์นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข และนายทยัดี วิศว

เวช ไดอ้อกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง จากนั้นนางปัทมา เลา้วงษ ์ไดด้าํเนินการประชุมต่อดงัน้ี** 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 นางปัทมาไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ม.71 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 กาํหนดให้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก

โดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ 
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ช่ือ ประเภทกรรมการ จาํนวนปีท่ี

ดาํรงตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม 

ในปี 2561 

1.นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 12 ปี 100% 

2.นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

24 ปี 100% 

3.นายทยัดี วิศวเวช กรรมการ  22 ปี 67% 

 

โดยนางปัทมาไดแ้จง้วา่ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการ

ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหเ้ลือก

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยการประชุมไดจ้ดัให้มีการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และเฉพาะ

วาระน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกักการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัไดข้อเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

ทั้งท่านท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง  

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้

ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ตาํแหน่ง) 
คะแนน 

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

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

รองประธานกรรมการ 

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

กรรมการ (กรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

3. นายทยัดี วิศวเวช 

(กรรมการ) 

376,417,564 

 

99.9846 57,900 0.0154 19,638,653 - - - 
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เป็นผลใหปี้ 2562 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ 

5. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 

6. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป  

 

**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี นางปัทมาไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม 

และดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป**  

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

 นางปัทมาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงิน

ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี โดยเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน (2561) รายละเอียดตามตารางดา้นล่าง ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวได้

ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดย

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงค่าตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 

 ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560-2561 ปี 2557-2559 

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

จาํนวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 9 ท่าน 
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้ไป) เป็นดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ปี 2562  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2561 

 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 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 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 - - 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,111,617 99.9994 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง 2,500 0.0006 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 

 นางปัทมาไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดย

การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบ

บญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลข

ทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 

หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 

2562 ซ่ึงนายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 1 ปี คือในปี 2561 โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี
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เท่ากบั 1,242,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสองพนับาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จาํนวน 62,000 บาท หรือ 

5.25% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอตัราการขยายธุรกิจของบริษทั และตามอตัราเงิน

เฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ี

มีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี 

เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 2562 

(ปีท่ีเสนอ) 

2561 

 

2560 2559 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,242,000 1,180,000 1,100,000 1,030,000 

เพิ่มขึ้น (บาท) 62,000 80,000 70,000 170,000 

เพิ่มขึ้น (%) 5.25% 7.3% 6.8% 19.8% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นายสมคิด เตียตระกูล 

2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ 

3.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล  

4. นายนรินทร์  จูระมงคล 

นายธีรศกัด์ิ  

ฉัว่ศรีสกุล 

นายนรินทร์   

จูระมงคล 

นายนรินทร์   

จูระมงคล 

  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 

2785 หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นาย

นรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดย

กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) เท่ากบั 1,242,000 บาท/ปี ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,091,617 100.00 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง 22,500 - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท  

เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจําหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้จํานวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

นางปัทมารายงานวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติให้

ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 67,956,145 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีออกและเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
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และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ (ESOP-W) โดยมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 15 มิถุนายน ปี 2559-2561 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2561 ท่ีผ่านมาโครงการดังกล่าวไดส้ิ้นสุดแล้ว บริษทัมีหุ้นสามญัคงเหลือซ่ึงเกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามท่ี

จัดสรรจาํนวน 890,180 หุ้น นอกจากน้ีบริษทัฯมีจาํนวนหุ้นปันผลท่ีถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิจาํนวน 8,792 หุ้น รวม

ทั้งหมดเป็นจาํนวน 898,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมฯพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 898,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจด

ทะเบียน 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจาํหน่ายหุ้นจดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 898,972 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รายละเอียดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

   หน่วย : หุน้ 

 เพื่อรองรับการจ่าย 

หุน้ปันผล 

เพื่อรองรับโครงการ 

ESOP-W 

รวมทั้งหมด 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  

 

58,556,145 

 

9,400,000 

 

67,956,145 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีใชสิ้ทธิ 58,547,353 8,509,820 67,057,173 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไม่ได ้และขอลดทุนจด

ทะเบียนในการประชุมคร้ังน้ี 

 

8,792 

 

890,180 

 

898,972 

 มีคาํถามจากท่ีประชุมดงัน้ี 

 1. คาํถาม: นายสหวฏั เจริญสินทวีคูณ ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ถามว่า เพราะเหตุใดถึงมีหุ้นคงเหลือจากการ

ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของพนกังานจากโครงการ ESOP จาํนวน 890,180 หุน้  

 คาํตอบ: นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ ตอบว่า หุ้นคงเหลือจากโครงการ ESOP เกิดจากพนักงานลาออก

ระหวา่งโครงการ (โครงการมีอาย ุ3 ปี ในระหวา่งปี 2559-2561) และสิทธินั้นไม่สามารถโอนยา้ยใหผู้อ่ื้นได ้

 ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 898,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจด

ทะเบียน 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจาํหน่ายหุ้นจดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 898,972 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,094,117 99.9950 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง 20,000 0.0050 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด 

ทะเบียนของบริษัทฯ 

นางปัทมาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ

บริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯในวาระท่ี 9 โดยยกเลิก ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ดงัน้ี  

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 535,506,333 บาท  (หา้ร้อยสามสิบหา้ลา้นหา้แสนหกพนัสามร้อยสามสิบสามบาทถว้น) 
 

แบ่งออกเป็น  535,506,333 หุน้  (หา้ร้อยสามสิบหา้ลา้นหา้แสนหกพนัสามร้อยสามสิบสามหุ้น) 
 

มูลค่าหุน้ละ   1.00  บาท  (หน่ึงบาทถว้น) 
 

โดยแยกออกเป็น  
  

 
 

หุน้สามญั  535,506,333 หุน้  (หา้ร้อยสามสิบหา้ลา้นหา้แสนหกพนัสามร้อยสามสิบสามหุ้น) 
 

หุน้บุริมสิทธิ  -ไม่มี- หุน้  

  

 ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 396,094,017 99.9949 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง 20,100 0.0051 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา จากนั้นนางปัทมาไดเ้ประชาสัมพนัธ์งานต่างๆท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมมาแลว้

และท่ีมีกาํหนดการเขา้ร่วมในปีน้ี ไดแ้ก่ 

• บริษัทได้เข้าร่วมงาน South Asia LPG Summit จัดระหว่างวนัท่ี 3 - 4  มี.ค. 2562 ท่ีเมืองธากา 

ประเทศบงัคลาเทศ  

• บริษัทได้เข้าร่วมงาน Congreso De la AIGLP จัดระหว่างวนัท่ี 20 - 22  มี.ค. 2562 ท่ีเมืองลิมา 

ประเทศเปรู 

• งานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)  โดยปกติบริษทัจะเขา้ร่วมงานปีละ 2 คร้ัง 

โดยกาํหนดการในปีน้ี คือ วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 และ

จะเขา้ร่วมในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562  
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• บริษทัจะเขา้ร่วมงาน Myanmar LPG Summit 2019 จดัระหว่างวนัท่ี 3 – 4 เม.ย. 2562 ท่ีเมืองย่างกุง้ 

ประเทศพม่า 

• บริษัทจะเขา้ร่วมงาน LPG West Africa 2019 จัดระหว่างวนัท่ี 9 - 11 เม.ย. 2562 ท่ีเมืองเลกอส 

ประเทศไนจีเรีย 

• บริษัทจะเข้าร่วมงาน World LPG Forum & European Congress  ซ่ึงเป็นงานใหญ่ประจําปี จัด

ระหวา่งวนัท่ี 24-26 ก.ย. 2562 ท่ีเมือง Amsterdam ประเทศเนเธอแลนด ์

 ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

 1. คาํถาม: นางสุรัสวดี คาํเถียร อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ถามว่า 1) ทางบริษทัมีแผนการตลาดท่ีจะกระตุน้ยอดขายในปี 2562 อย่างไร 2) ผูส้อบบญัชี นอกจากการตรวจสอบและ

สอบบญัชีประจาํงวดแลว้ ไดใ้ห้บริการอ่ืน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง หรือการจดัอบรม

ใหก้บัพนกังานของบริษทั หรือไม่ 

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบวา่  

 1) แผนการตลาดในปี 2562 บริษทัมุ่งเน้นท่ีการขยายตลาด ทั้งการขายผลิตภณัฑ์เดิมในตลาดใหม่ เช่น การ

เร่ิมเขา้ไปคา้ขายในประเทศแถบละตินอเมริกา ซ่ึงล่าสุดบริษทัเขา้ร่วมงาน AIGLP ท่ีประเทศเปรู ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับและ

ไดรั้บความสนใจอย่างดีจากลูกคา้ และมีแผนท่ีจะพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยปีน้ีมีแผนท่ีจะ

ขยายตลาดถงัใหญ่ 190 ก.ก. และถงัเล็ก 1 ปอนด์ โดยนายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมว่า ปี 2561 ท่ีผ่านมา

บริษทัไดผ้่านการรับรองมาตรฐาน ASME ของถงัใหญ่ 190 ก.ก. ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่โลก และบริษทัยงัไดรั้บรอง

มาตรฐานสําหรับถงัแอมโมเนียท่ีจะนําเขา้ไปขายในอินเดีย นอกจากน้ีบริษทัจะเน้นทาํตลาดประเทศในแถบแอฟริกา

ตะวนัตก  

 2) ผูส้อบบญัชีจะมีการอพัเดทเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ีประมาณ

ช่วงปลายปีของทุกปี ผูส้อบบญัชีจะรายงานภาพรวมท่ีไดจ้ากการสอบบญัชีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจาํ

ทุกปี นอกจากน้ียงัมีการเชิญตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมสัมมนาเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีเป็นประจาํทุกปีเช่นกนั โดยนายธีร

ศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีของบริษทั กล่าวเสริมว่า ปกติผูส้อบบญัชีจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ไตรมาส โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบ ขอ้สังเกต และมาตรฐานบญัชีท่ีจะมีผลบังคับใช้ใหม่ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

 2. คาํถาม: นายสุภศกัด์ิ จุลละศร ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ถามว่า อะไรคือจุดยากในการดาํเนินธุรกิจ

ถงัแก๊ส 

 คาํตอบ: นางสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า จุดยากคือ ราคาวตัถุดิบหลกั (เหล็ก) เน่ืองจากบริษทัใช้

เหล็กเกรดพิเศษในการผลิต นอกจากน้ีไซส์ของเหล็กท่ีใชมี้ความหลากหลาย เน่ืองจากบริษทัผลิตถงัแก๊สหลายขนาด ซ่ึง

ผูผ้ลิตในประเทศไม่สามารถรองรับความตอ้งการของบริษทัไดท้ั้งหมด ทาํให้บริษทัตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น จีน 

เกาหลี ญ่ีปุ่น โดยนางปัทมา เลา้วงษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดยากส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีบริษทัควบคุมไม่ได ้ เช่น 

ผูข้ายเหลก็ในจีนยงัมีอาํนาจในการกาํหนดราคาตลาดของเหล็ก ซ่ึงไม่เป็นไปตามดชันีราคาเหล็กโลก ซ่ึงบริษทัมีวิธีจดัการ

ความเส่ียงโดยจะสั่งซ้ือเหล็กเม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ทาํให้มีผลต่างระหว่างตน้ทุนเหล็กขณะกาํหนดราคาและขณะท่ี



หนา้ 18 

 

ซ้ือจริงไม่มาก นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตามบริษทัมีการซ้ือ-ขายดว้ยเงินตรา

ต่างประเทศ จึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงแบบ Natural Hedge 

 3. คาํถาม: นายสหวฏั เจริญสินทวีคูณ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ถามว่า 1) จากงบการเงิน ทาํไมในปี 

2560 มีลูกคา้รายใหญ่ แต่ในปี 2561 ไม่มีลูกคา้รายใหญ่ 2) ขอใหช้ี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัไดย้กฟ้อง

แลว้ 3) ถงั composite จะมาแทนถงัเหลก็ของบริษทัไดห้รือไม่  

 คาํตอบ: 1) นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูอ้าํนายการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า เกณฑ์ลูกคา้รายใหญ่ในงบ

การเงินคือ ลูกคา้ท่ีมียอดขายตั้งแต่ 10% ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผ่านมา ไม่มีลูกคา้รายใดท่ียอดขายมากกว่า 

10% 2) นายวีรชัย ปรัชญาชัยพิมล ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จาํกัด ตอบว่า ปัจจุบนัศาลยกฟ้องคดี

ส่ิงแวดลอ้มแลว้ โดยไม่มีค่าเสียหายเกิดขึ้น 3) นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า ถงั Composite เป็นถงัท่ีมีนํ้ าหนักเบา 

พฒันามาเพื่อประเทศในแถบยุโรปท่ีมีกฎหมายในการยกของหนกั และมีราคาแพงกว่าถงัเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงยงัไม่

ค่อยไดรั้บความนิยมในประเทศอ่ืนๆมากนกั อย่างไรก็ตามบริษทัมีผลิตภณัฑ์ถงันํ้ าหนกัเบาท่ีทาํจากเหล็กเกรดพิเศษ หรือ 

ถงั Light-weight ซ่ึงสามารถผลิตไดใ้นกระบวนการผลิตปกติของบริษทั และมีราคาแพงกวา่ถงัเหล็กปกติประมาณ 1.5 เท่า 

ส่วนในเร่ืองการมาทดแทนถงัเหล็กนั้น บริษทัมองวา่ น่าจะยงัไม่สามารถแทนท่ีถงัเหล็กได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัถงัเหล็กจะ

นิยมใช้ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงรายไดข้องประชากรไม่สูงมาก โดยขนาดท่ีขายส่วนใหญ่จะเป็นถงัขนาดเล็กขนาด

ประมาณ 3 ก.ก. ซ่ึงเป็นขนาดท่ีประชาชนสามารถจ่ายเงินซ้ือไดโ้ดยง่าย อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงติดตามสถานการณ์ตลาด

เก่ียวกบัถงัคอมโพสิทอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีนายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมวา่ เน่ืองจากถงัคอมโพสิทเป็น

เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นภายหลงัถงัเหล็ก ดงันั้นจึงยงัไม่มีใครพิสูจน์อายุในการใช้งาน ต่างจากถงัเหล็กท่ีมีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนาน  

 4. คาํถาม: นายสหวฏั เจริญสินทวีคูณ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ถามว่า ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัได้

ซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม บริษทัมีแผนการจะทาํอยา่งไรกบัท่ีดินผืนน้ี จะเพิ่มกาํลงัการผลิตอีกหรือไม่ 

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ์ กรรมการ ตอบว่า บริษทัวางแผนไวว้่าจะเป็นท่ีดินท่ีก่อสร้างอาคารสํานักงาน

แห่งใหม่ เพื่อท่ีจะสามารถขยายโรงงานในท่ีดินเดิมได ้นอกจากน้ีมีแผนจะใชส้าํหรับเพิ่มพื้นท่ีทาํงานในการนาํถงัขึ้นตูแ้ละ

ขนส่ง 

 5. คาํถาม: นายจุน คุณาวุฒิ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า 1) ความคืบหน้าของการไปลงทุน

ต่างประเทศ 2) แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 3) อตัราการใชก้าํลงัการผลิตในช่วงไตรมาส 1/2562 

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า 1) แผนการลงทุนต่างประเทศ ไดศึ้กษามาแลว้ 2-3 ปี ปัจจุบนั

ไดมี้การเปล่ียนแผนไปศึกษาการลงทุนในประเทศอ่ืน เน่ืองจากติดปัญหาท่ีประเทศท่ีคาดว่าจะไปลงทุนในคราวแรก โดย

ปัจจุบนัไดมี้การพูดคุยกบั Potential partner คาดวา่จะชดัเจนขึ้นในปลายปี 2562 คาดวา่จะใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 

400 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็นส่วนของบริษทัลงทุน 60-70% ของเงินลงทุนทั้งหมด 2) แหล่งเงินทุนคาดว่าจะมาจากเงินกูย้ืมจาก

ธนาคาร 3) นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบวา่ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตในไตรมาส 1/2562 คาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 

70% 

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุมเพิ่มเติม นางปัทมาไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 
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 ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุมและกล่าว

ปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์) (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 



เอกสารแนบ 2 

 

หนา้ท่ี 1 ของ 3 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซ่ึงครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง  

จํานวน 2 ท่าน และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่าน 

ช่ือ นางปัทมา  เล้าวงษ์ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ นายธนฑิต  เจริญจันทร์ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

อายุ 51 ปี 50 ปี  52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอ

แต่งตั้ง 

กรรมการ 

(กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการอิสระ 

(กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการอิสระ 

(แต่งตั้งแทนท่านท่ีลาออก) 

ตําแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

วันท่ีเข้ารับตําแหน่ง   10 กนัยายน 2542 9 สิงหาคม 2556 1 สิงหาคม 2562 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 
20 ปี 6  ปี  8 เดือน 

ประวัติการศึกษา 

 

• MBA(Finance), 

University of Wisconsin, USA 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• MBA (Finance & 

International Business) 

University of Wisconsin, 

USA 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• MBA, Sloan school of 

Management,Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), 

Cambridge, USA 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์

มหาบณัฑิต (คอมพิวเตอร์) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรอบรม • DAP และDCP จาก IOD 

• CFO จากสภาวิชาชีพบญัชี 

• SDP จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• Anti-Corruption จาก IOD 

• CMA จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• DCP และ DAP จาก IOD 

• IC License จาก SET 

• DCP และ DAP จาก IOD 
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หนา้ท่ี 2 ของ 3 

 

ช่ือ นางปัทมา  เล้าวงษ์ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ นายธนฑิต  เจริญจันทร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

(5 ปีท่ีผ่านมา) 

• 2552-ปัจจุบนั : กรรมการและรอง

กรรมการผูจ้ดัการ (สาํนกังาน) 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั 

(มหาชน) 

• ส.ค. 2562-ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา

การเงินบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนรวม บวัหลวง 

จาํกดั 

• ส.ค. 2562-ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา

การเงินบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

• ส.ค. 2562-ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา

การเงินบริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

• 2556-ปัจจุบนั : กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2556-ปัจจุบนั : กรรมการและ

ผูจ้ดัการการเงิน  

บริษทั บีบีบี แอนด ์วี จาํกดั 

• 2549-ปัจจุบนั : กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

• ส.ค. 2562-ปัจจบุนั : กรรมการ

อิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษทั สหมิตรถงั

แก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

• 2562-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

Globlex Securities Co.,Ltd. 

• 2562-ปัจจุบนั : Chief 

Transformation Officer  

General Electronic Commerce 

Services Co.,Ltd. 

• 2553-ปัจจุบนั : ผูก่้อตั้งและ 

CEO  

Rizberry Co.,Ltd. 

• 2541-ปัจจุบนั : ผูก่้อตั้ง  

Greenfood Global Co.,Ltd. 

• 2535-ปัจจุบนั : Partner AST 

Master Co.,Ltd. 

• 2558-2562 : Chief Retail and 

Commercial Group Officer      

TCC Group, Asset World 

Corporation Plc. 

• 2557-2558 : Chief Corporate 

Officer TCC Group, Asset 

World Corporation Plc. 

การดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัทฯอ่ืน 

(ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2563) 

 

- กิจการท่ีเป็นบริษัทฯ

จดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

• กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ  

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทฯ

จดทะเบียน 

 

ไม่มี 

 

 

 

• กรรมการและผูจ้ดัการการเงิน 

บริษทั บีบีบี แอนด ์วี จาํกดั 

 

• กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

Globlex Securities Co.,Ltd 
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หนา้ท่ี 3 ของ 3 

 

ช่ือ นางปัทมา  เล้าวงษ์ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ นายธนฑิต  เจริญจันทร์ 

- กิจการท่ีอาจทําให้เกิด

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธุรกิจกับบริษัท 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2563) 

 

 
 

 

  

 

- กรรมการ 104,978,301 หุ้น  คิดเป็น 19.60% 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

- คู่สมรสและบุตร ตาม 

ม.258 

24,392,411 หุ้น  คิดเป็น 4.56% ไม่มี 

 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร  

บุตรคุณอุบล, หลานคุณสุภา ไม่มี ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 

2562 
7/7  คร้ัง คดิเป็น 100% 7/7  คร้ัง คดิเป็น 100% 5/5  คร้ัง คดิเป็น 100% 

 

 



เอกสารแนบ 3 

หนา้ท่ี 1 ของ 2 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ  

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 

 

 ข้อ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากและปีต่อๆไปให้

กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 ข้อ 21. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย

เล้ียง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ

ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 ข้อ 30.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

  (4)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

  (5)  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

  (6)  กิจการอ่ืน (ถา้มี) 

 ข้อ 31.  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่น้อย

กวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน

ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ

จากผูถื้อหุ้น 

 ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 



เอกสารแนบ 3 

หนา้ท่ี 2 ของ 2 

 

 ข้อ 33.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติ

ภาวะแลว้ บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนดและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะกบัผูรั้บมอบฉันทะ โดยใหย้ืน่หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้

ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

 ข้อ 34.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน

หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ทั้งน้ีแลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกวา่และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึง

ในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 35.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 ข้อ 36.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ย

การประชุม ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ

มีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 37.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้้นหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

             (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

             (2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

         (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

         (ค)  การทาํแกไ้ขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัการ 

                                           มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอ่ืนโดยมี  

                                           วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันกาํไรขาดทุน 

         (ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

         (จ)  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 

         (ฉ)  การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุน้กู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กู ้  

                                           หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 

         (ช)  การควบหรือเลิกบริษทั 

 



เอกสารแนบ 4 

หนา้ 1 ของ 5 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน)  

 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรจาํประตวั

ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่

หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และ

ผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา

ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ 

ผูรั้บมอบฉันทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 

3.2 ในการท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อลงทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะแทน 

 2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

2.  วิธกีารมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไป

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

ท่ี www.smpcplc.com / Investor Relations ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. 

หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ

กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้

เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อใหถู้กตอ้งและ 

มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากร

แสตมป์ใหก้บัท่าน ณ จุดลงทะเบียน 

4. ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมายงัส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี

ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุม 

http://www.smpcplc.com/
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้น

จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้

เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 

น. เป็นต้นไปในวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี (Aetas Lumpini) เลขท่ี 

1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผูถื้อหุ้น

ตามเอกสารแนบ5 ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่

ละวาระ 

3. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้

ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูรั้บมอบฉันทะตาม

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.และ (3) ผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.และแบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะได้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร โดย

ไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะใน

กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดมี้คาํสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ และจะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และ

ขอใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และใหย้กมือขึ้นเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อนาํไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี บริษทัฯ จะใชวี้ธีหกัคะแนน

เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

สาํหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการ

ประชุม (ยกเวน้วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ) 

6. สาํหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะนาํ

แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของสาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เจา้หนา้ท่ีจะเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ถือบตัรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนน

เลือกตั้งผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล  

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ

นั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล

ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน  

2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตาม

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นกาํหนด โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

3) หากคะแนนสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

4) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ขอใหง้ดออกเสียงในเร่ืองนั้น 

9. การนบัคะแนนเสียงจะกระทาํทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 
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หนา้ 5 ของ 5 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามในเอกสารลงทะเบียน 

รับบตัรลงทะเบียน 

เขา้หอ้งประชุม 

เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

ดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม 

เก็บบตัรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการและเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

กรณีมาดว้ยตนเอง กรณีมอบฉนัทะ 

ลงทะเบียนสาํหรับผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารแสดงตนเอง 

ลงทะเบียนสาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน  

หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ 

เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. 



 
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

ห้องอนิฟินิตี ้ช้ัน 7 

โรงแรมเอทัส ลุมพนีิ (AETAS Lumpini) 

เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร :  0-2618-9555 

MRT สถานีลุมพนีิ ทางออกท่ี 1 
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