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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

………………………. 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. สํานกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุ้น

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

(535,506,333 หุ้น) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 27 220,822,118 41.236% 

เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 

(โดยมีผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 5 ราย) 

27 143,986,415 26.888% 

รวม 

(รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 32 ราย) 

54 364,808,533 68.124% 

    

 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 2 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุ้น 139 หุ้น (คิดเป็น

0.00003%) 

  โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น 66.67%) ดงัน้ี 

 1. นายวินยั  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม) 

2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   

 3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์   กรรมการ  

 4. นายธนฑิต  เจริญจนัทร์  กรรมการอิสระ  

 5. นางวีระวรรณ  บุญขวญั   กรรมการอิสระ  

 6. รศ.ดร.เจษฏ ์  โทณะวณิก  กรรมการอิสระ  
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และ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 

1. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

2. นายจีระวุฒิ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

 3. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานุการบริษทั 

4. นายธีรศกัด์ิ   ฉัว่ศรีสกุล  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

  5. คุณธนภณ   หลิวสกุล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จาํกดั 

 6. คุณวีรชยั   ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จาํกดั 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 3 ท่าน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีอายุเกินกวา่ 70 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงต่อ

การติดเช้ือโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ไดแ้ก่ 

1. นางอุบล   เอกะหิตานนท ์  รองประธานกรรมการบริษทั 

2. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

 3. นายทยัดี  วิศวเวช   กรรมการ  

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ากรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางอุบล 

เอกะหิตานนท ์นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ นายทยัดี วิศวเวช เป็นผูมี้อายเุกิน 70 ปี ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีมีความ

เส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) จึงของดร่วมประชุมในปีน้ี นอกจากน้ีประธานฯยงัแจง้วา่บริษทัมี

คณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุด

ย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดหลังแต่งตั้ งตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ 

จากนั้นไดเ้ปิดเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบัวิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

 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 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสัยในวิธีการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดแ้จง้วา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลอิสระเขา้ร่วมตรวจนบัคะแนนเสียง คือ นาย ธนภณ หลิวสกุล ท่ีปรึกษา

กฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จาํกดั และไดก้ล่าวแนะนาํ นายเมธี อนัอดิเรกกุล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บ

มอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใหเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562 นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระน้ี

ไม่มีการลงมติ  

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ เลขานุการบริษทั (เลขาฯ) เป็นผูด้าํเนินการ

ประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 

 เลขาฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ให้ท่ีประชุม

พิจารณารับรอง 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เลขาฯจึงขอให้ท่ีประชุมได้

พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 364,808,533 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 3           คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 

 โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 วาระยอ่ย ไดแ้ก่  

 1 การดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหน้าหลงัจากท่ีไดรั้บการ

รับรอง 
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 เลขาฯรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บการต่ออายกุารรับรองตามโครงการแนวร่วมปฎิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวนัท่ี 3 ก.พ. 2565) ในระหว่างปี บริษทั

ไดด้าํเนินการตามนโยบายท่ีใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 

• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง 

• จดัซ้ือจดัจา้ง 

• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562  

 เลขาฯรายงานว่าในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) มีผล

การดาํเนินงานปรากฏดงัน้ี        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2562 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ (%) 

ขายสุทธิ 3,255.96 4,452.93 (1,196.97) (26.9) 

    ตน้ทุนขาย (2,588.87) (3,508.99) (920.12) (26.2) 

    กาํไรขั้นตน้ 667.09 943.94 (276.85) (29.3) 

               อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 20.5% 21.2%  (0.7) 

    รายไดอ่ื้น 175.64 243.95 (68.31) (28.0) 

    ค่าใชจ่้ายในการขาย (179.09) (288.42) (109.33) (37.9) 

    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (186.21) (189.77) (3.56) (1.9) 

    กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 477.43 709.70 (232.27) (32.7) 

    ตน้ทุนทางการเงิน (13.66) (13.50) 0.16 1.2 

    กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 463.77 696.20 (232.43) (33.4) 

    ภาษีเงินได ้ (88.58) (137.78) (49.20) (35.7) 

    กาํไรสาํหรับงวด 375.19 558.42 (183.23) (32.8) 

    กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  : บาท/หุน้ 0.70 1.05 (0.35) (33.3) 

 

สาเหตุท่ีผลการดาํเนินงานสาํหรับปีน้ี (2562) แตกต่างจากปีก่อน (2561) เน่ืองจาก  

1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ลา้นบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ลา้นบาท เหลือ 3,255.96 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นมาก ส่งผลต่อ

อตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการสั่งซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน

ของสกุลเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้

มากขึ้น อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัลูกคา้จึงเร่ิมกลบัมาสั่งซ้ือบางส่วน

ในช่วงปลายปี นอกจากน้ีปีน้ียอดขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ทาํใหบ้ริษทั
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ไดรั้บคาํสั่งซ้ือเพิ่มมากขึ้น ดว้ยภาวะการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น บริษทัยงัคงมุง้เนน้ขยายตลาดและผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการทาํกาํไร

สูง ทาํใหย้งัคงสามารถรักษาอตัราการทาํกาํไรไดใ้นระดบัปกติ  

2. ตน้ทุนขายลดลง 920.12 ลา้นบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ลา้นบาท เหลือ 2,588.87 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

ยอดขายท่ีลดลง  

3. กาํไรขั้นตน้ลดลง 276.85 ลา้นบาท (29.3%) จาก 943.94 ลา้นบาท เหลือ 667.09 ลา้นบาท และอตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงเล็กน้อยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น สุทธิกบัตน้ทุนเหลก็ท่ีลดลง  

4. รายไดอ่ื้นลดลง 68.31 ลา้นบาท (28.0%) จาก 243.95 ลา้นบาท เหลือ 175.64 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าขายเศษซากลดลงตามปริมาณผลิตท่ีลดลง ประกอบกบัราคาขายเศษซากลดลงตามราคาตลาด 

5. ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 109.33 ลา้นบาท (37.9%) จาก 288.42 ลา้นบาท เหลือ 179.09 ลา้นบาท 

เน่ืองจากค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายลดลง  

6. ภาษีเงินไดล้ดลง 49.20 ลา้นบาท (35.7%) จาก 137.78 ลา้นบาท เหลือ 88.58 ลา้นบาท ตามผล

ประกอบการสาํหรับงวดท่ีลดลง ท่ีอตัราภาษีคงเดิมท่ี 20% 

7. กาํไรสาํหรับงวดลดลง 183.23 ลา้นบาท (32.8%) จาก 558.42 ลา้นบาท เหลือ 375.19 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ยอดขายท่ีลดลงสุทธิกบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลงตามสัดส่วน 

 

2. ขอ้มูลทางการเงินอ่ืนท่ีสาํคญัของบริษทั ดงัน้ี 

คาํอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัพร้อมแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 
 

 

2.1 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตปี 2562 ลดลงจากปี 2561 สัมพนัธ์กบัยอดขายท่ีลดลง และ เน่ืองจากกาํลงั

การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.7 ลา้นใบ/ปี ในปี 2561 (ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากกาํลงัการผลิต 9 เดือนแรกของปี 2561 ท่ี 8.2 ลา้นใบ/ปี 

และกาํลงัการผลิตของไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ี 10.0 ลา้นใบ/ปี) เป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี ในปี 2562 

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กําลังการผลิตปี 2557-2562 
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2.2 ยอดขายปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นถงัขนาดสองส่วนซ่ึงเป็น

ขนาดของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน  

 

 

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2557 ส่วนใหญ่กวา่ 90% เป็นยอดขายส่งออก สาํหรับยอดขายปี 2562 ประมาณ 54% 

ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยงั แอฟริกา และเอเชีย เน่ืองจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ทาํใหส้ัดส่วน

การขายไปทวีปอเมริกาเหนือในปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยในปีน้ีมีสัดส่วนการขายถึง 21% 

 

   

2562 

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2557-2562 

รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2557-2562 

รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรปี 2557-2562 

2,882 
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2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ใกลเ้คียงกบัปี 2561 

เน่ืองจากบริษทัยงัคงมุง้เน้นขยายตลาดและผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการทาํกาํไรสูง การบริหารค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพทาํให้

ยงัคงสามารถรักษาอตัราการทาํกาํไรไดใ้นระดบัปกติ 

 

 

2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชาํระหน้ี ในปีน้ี IBD/Equity ลดลงเหลือ 0.1 เท่า และ 

IBD/EBITDA ลดลงเหลือ 0.3 เท่า ส่วนตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) เท่ากบัปีก่อนคือ 14 ลา้นบาท และมีอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) ลดลงเหลือ 39.4 เท่า เน่ืองจากการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียน

ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาํให้สามารถลดภาระหน้ีสินท่ีมีตน้ทุนทางการเงินไดม้ากขึ้น  

 

 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการดาํเนินงาน 

• อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงจาก 4.43 เท่าในปี 2561 เหลือ 3.03 

เท่าในปี 2562 สัมพนัธ์กบัยอดขายท่ีลดลง เน่ืองจากภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี

ตกตํ่าทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคา้

ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์

ทอ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้มากขึ้น 

• อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ลดลงจาก 1.73 เท่า ในปี 2561 เหลือ 1.26 เท่า

ในปี 2562 ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 

• ROE ลดลงจาก 33.9% ในปี 2561 เหลือ 20.9% ในปี 2562 และ ROA ลดลงจาก 27% ในปี 2561 

เหลือ 17.9% ในปี 2562 เน่ืองจากยอดขายลดลงทาํให้กาํไรสุทธิประจาํปีลดลง 

รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ปี 2557-2562 

รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดําเนินงานปี 2557-2562 
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โดยเลขาฯแจง้ท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ไปดูคลิปบนัทึกภาพการรายงานผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2562 ท่ีบริษทัไดร่้วมงาน “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity day) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ได ้2 

ช่องทาง คือ 

1. เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.smpcplc.com > นกัลงทุนสัมพนัธ์ > Opportunity Day  

2. เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี www.set.or.th > ขอ้มูลบริษทั > Opportunity > คล๊ิกท่ี Youtube > Search 

คาํวา่ SMPC  

 ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 

โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เลขาฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ตามรายงานลง

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยรายงานของผูส้อบบัญชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินไดจ้ดัทาํขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 364,808,533 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

 เลขาฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับปีทั้งส้ิน 375,199,517.32 

บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท 

ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สําหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท ท่ีมูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 

http://www.smpcplc.com/
http://www.set.or.th/
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ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  96,391,140 บาท โดยอตัราการ

จ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  

 ทั้งน้ีจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2563 ซ่ึงจะ

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563    

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 364,808,533 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัและ

ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางปัทมา เลา้วงษ ์นางวีระวรรณ บุญขวญั และนายธนฑิต เจริญ

จนัทร์ ไดอ้อกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ** 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ม.71 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 กาํหนดให้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึง

ในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการ

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ไดล้าออกจากตาํแหน่ง และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 ระบุวา่ “ถา้ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูล่งมติเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือนและบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน” ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง นายธนฑิต เจริญจนัทร์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทั้งประสบการณ์ ความรู้ และ

ความสามารถ และมีความรู้ทางดา้นบญัชีการเงินท่ีสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีความเป็นอิสระท่ีจะ
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สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสม เขา้รับ

ตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็น

ตน้ไป ทั้งน้ี นายธนฑิต เจริญจนัทร์ จะมีวาระดาํรงตาํแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ซ่ึงถึง

กาํหนดครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 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  

โดยเลขาฯไดแ้จง้วา่ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการ

ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหเ้ลือก

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงอนุมติัแต่งตั้งนายธนฑิต เจริญ

จนัทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ท่ีลาออก 

 ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยการประชุมไดจ้ดัให้มีการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และเฉพาะ

วาระน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัไดข้อเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ทั้ง

ท่านท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง  

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้

ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ตาํแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

1. นางปัทมา เลา้วงษ ์ 258,783,943 99.5973 1,013,200 0.3900 104,978,340 - 33,050 0.0127 

(กรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามผูกพนับริษทั) 

2. นางวีระวรรณ บุญขวญั 363,752,144 99.7132 1,013,200 0.2777 10,139 - 33,050 0.0091 

(กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ) 

3. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

(กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ) 

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

 

เป็นผลใหปี้ 2563 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. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เป็นตน้ไป  

 

**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี เลขาฯไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม และ

ดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป**  

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

 เลขาฯเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่

เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี โดยเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน (อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

จาํนวน 4 ชุด ท่ีจดัตั้งเพิ่มขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตาม
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ตารางดา้นล่าง ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดย

พิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซ่ึงได้

เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกันหรืออยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระน้ีจะต้องไดรั้บความ

เห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงค่าตอบแทน

ยอ้นหลงั 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560-2562 ปี 2558-2559 

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

จาํนวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 9 ท่าน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ปี 2563  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2562 

 

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 - - 

4. คณะกรรมการสรรหา 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - N/A N/A 

5. คณะกรรมการค่าตอบแทน 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - N/A N/A 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - N/A N/A 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธาน/กรรมการ - 10,000 - - N/A N/A 
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ทั้งน้ีหากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา่ 1 คณะ 

กาํหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไม่ไดรั้บ

ค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตาม

การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2563 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 364,808,533 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563 

 เลขาฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดย

การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบ

บญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลข

ทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ 

นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย  ์เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 ซ่ึงนายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 2 ปี คือในปี 2562 และ 2561 โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนประจาํปีเท่ากบั 1,290,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จาํนวน 48,000 

บาท หรือ 3.9% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพิ่มขึ้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้

ปี 2563 และตามอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชี

ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบ

ค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 

 2563 

(อนุมติั) 

2562 

 

2561 2560 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,290,000 1,242,000 1,180,000 1,100,000 

เพิ่มขึ้น (บาท) 48,000 62,000 80,000 70,000 

เพิ่มขึ้น (%) 3.9% 5.3% 7.3% 6.8% 



หนา้ 14 

 

 2563 

(อนุมติั) 

2562 

 

2561 2560 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 

2. นายนรินทร์ จูระมงคล 

3. นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 

4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ 

นายธีรศกัด์ิ  

ฉัว่ศรีสกุล 

นายธีรศกัด์ิ  

ฉัว่ศรีสกุล 

นายนรินทร์   

จูระมงคล 

บริษทัผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้ง นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 

6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว

ศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) เท่ากบั 1,290,000 บาท/ปี ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นชอบ 364,808,533 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา จากนั้นเลขาฯไดป้ระชาสัมพนัธ์งานต่างๆท่ีบริษทัมีกาํหนดการจะเขา้ร่วม

ในปีน้ี ไดแ้ก่ 

• บริษัทจะเข้าร่วมงาน 2nd West Africa LPG Conference & Expo 2020 จัดระหว่างวนัท่ี 9-10 มิ.ย. 

2563 ท่ีเมืองอกัรา ประเทศกานา 

• บริษทัจะเขา้ร่วมงาน 33rd World LPG Forum ซ่ึงเป็นงานใหญ่ประจาํปี จดัระหว่างวนัท่ี 2-4 พ.ย.

2563 ท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

• งานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)  โดยปกติบริษทัจะเขา้ร่วมงานปีละ 2 คร้ัง 

โดยกาํหนดการในปีน้ี คือ วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสําหรับปี 

2562 ไปเรียบร้อยแลว้ และจะเขา้ร่วมอีกคร้ังในวนัท่ี 14 ส.ค. 2563 เพื่อรายงานผลการดาํเนินงาน

สาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 
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 1. คาํถาม: นายเมธี อนัอดิเรกกุล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ถามวา่ สถานการณ์ราคานํ้ามนัในตลาดโลกลดลง มีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ 

 คาํตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยงัไม่มีผลกระทบ แต่น่าจะเป็นผลดีกบับริษทัมากกว่า 

เน่ืองจากปกติราคาแก๊สจะลดลงตามราคานํ้ ามนัท่ีลดลง ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงการใชแ้ก๊สไดม้ากขึ้น ส่งผลให้

บริษทัไดรั้บคาํส่ังซ้ือมากขึ้น 

 2. นายนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ถามวา่  

 2.1 คาํถาม: จากงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ท่ีผ่านมา บริษทัได้นําเสนอว่า ปีน้ี 

(2563) บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตจากปีก่อน 30% ยงัยืนยนัท่ีเป้าหมายเดิมหรือไม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา มีผลกระทบต่อเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  

 คาํตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยงัคงยนืยนัยอดขายเติบโตท่ี 30% เท่าเดิม เพราะบริษทัยงั

ไดรั้บคาํสั่งซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ส่วนเร่ืองสถานการณ์โรค Covid-19 ปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบทางลบกบับริษทัมากนกั มีเพียง

การขนส่งสําหรับบางประเทศตอ้งผ่านขั้นตอนยุ่งยากและใชเ้วลามากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษทัฯมองว่าสถานการณ์น้ีน่าจะ

เป็นผลดีกบับริษทัเน่ืองจาก คนอยู่บา้นมากขึ้น จึงมีแนวโน้มใช้แก๊สเพิ่มขึ้นจากการทาํอาหารทานท่ีบา้น นอกจากน้ีนาง

ปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เสริมว่า ผลิตภณัฑ์ของบริษทันั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือถงัแก๊สท่ีใช้ตามบา้นและถงัแก๊ส

รถยนต ์ในส่วนของถงัแก๊สรถยนตย์อดขายในประเทศมีการชะลอตวัต่อเน่ือง ตั้งแต่ราคานํ้ามนัในตลาดโลกลดลง ดงันั้น

ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีขายในปัจจุบนัคือ ถงัแก๊สสําหรับใชใ้นครัวเรือนซ่ึงบริษทัตั้งเป้าเติบโตจากปีก่อน 30% เน่ืองจากปีก่อนมี

การชะลอคาํสั่งซ้ือของลูกคา้บางราย ทาํให้บริษทัขายไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวต้ั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามลูกคา้ได้เร่ิม

กลบัมาสั่งซ้ือแลว้ บริษทัจึงตั้งเป้ายอดขายใกลเ้คียงกบัท่ีเคยประมาณการไวใ้นปีก่อน ส่วนสถานการณ์ Covid-19 บริษทัยงั

ไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั จึงยงัไม่ไดมี้การปรับเป้าหมายลดลงจาก 30% แต่อย่างใด แต่ไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่ง

ใกลชิ้ดเพื่อสามารถวางแผนรับมือไดท้นัการณ์ 

 2.2 คาํถาม: มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร 

 คาํตอบ: นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบว่า ในปีน้ีมีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ นาํเสนอหลกัการรับรู้รายไดใ้หม่ แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 

เร่ือง รายได ้ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทั จึงไม่มีรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 น้ีมีทั้งหมด 2 ฉบบั คือ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีสัญญาเช่าระยะยาวเพียงฉบบัเดียว คือ เช่า

ท่ีดินขา้งบริษทั เพื่อเป็นท่ีวางเหล็ก ซ่ึงทาํให้บริษทัตอ้งรับรู้สิทธิในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงมีจาํนวนเงินไม่

มาก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น

สาระสาํคญักบังบการเงินของบริษทั เน่ืองจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีไม่มากและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี

อยูแ่ลว้ เช่น การตีราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 2.3 คาํถาม: โครงการลงทุนต่างประเทศ จะชะลอการลงทุนหรือไม่ 

 คาํตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริษทัเห็นว่าควรชะลอการลงทุน

ไปก่อน เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งสาํรองกระแสเงินสดไวใ้นกิจการใหเ้พียงพอ แต่ยงัไม่ไดย้กเลิกโครงการ 
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 2.4 คาํถาม: สถานการณ์ Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ยอดขายไปอเมริกาของบริษทั

เพิ่มขึ้น แลว้ในปัจจุบนัน้ีสถานการณ์เป็นอยา่งไร มีคู่แข่งรายใหม่มาแทนจีนหรือไม่ 

 คาํตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า บริษทัยงัคงมีคาํสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ืองจากลูกคา้อเมริกา ซ่ึง

การท่ีจะมีคูแ่ข่งเกิดขึ้นนั้น ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 2 ปี เน่ืองจากกระบวนการในการอนุมติัมาตฐาน 

DOT ของอเมริกานอกจากเร่ืองเอกสารแลว้ ยงัมีขั้นตอนท่ีเจา้หน้าท่ีเดินทางมาเพื่อตรวจสภาพโรงงาน จากสถานการณ์ 

Covid-19 ท่ีเกิดขึ้น คาดวา่จะทาํใหก้ระบวนการดงักล่าวล่าชา้ยิง่ขึ้น 

 3. นายสมชาย ปัดภยั ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ถามเพื่ออพัเดทขอ้มูลเพิ่มเติมจากงาน Opportunity Day ดงัน้ี  

 3.1 ออเดอร์จากลูกคา้ศรีลงักา ส่งสินคา้หมดหรือยงั 

 3.2 ลูกคา้ลิเบียท่ีอยูร่ะหวา่งการอนุมติัโรงงาน มีความคืบหนา้อยา่งไร 

 3.3 ลูกคา้บงัคลาเทศ ท่ีชะลอการสั่งซ้ือ ไดก้ลบัมาสั่งซ้ือแลว้หรือยงั 

 3.4 ยอดขายถงัใหญ่ 420 ปอนด์ เป็นอยา่งไร 

 คาํตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบคาํถามตามลาํดบั ดงัน้ี 

 3.1 ปัจจุบนัส่งสินคา้หมดแลว้ 

 3.2 ใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ แต่ปัจจุบนัถูกชะลอเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

 3.3 มีซ้ือขายอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง 

 3.4 มีแนวโน้มท่ีดีและมีคาํส่ังซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาโครงการปรับปรุง

ขยายโรงงานเพื่อท่ีจะผลิตถงัใหญ่ใหไ้ดม้ากขึ้น เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการทาํกาํไรสูง  

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุมเพิ่มเติม เลขาฯไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุมและ

กล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.  

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์) (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 


