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ท่ี SMPC 040/2564 

 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
           
เอกสารแนบ:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 2: ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. เอกสารประกอบวาระท่ี 6: ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการ       
    เสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน 
3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
4. นิยาม และคุณสมบติั “กรรมการอิสระ” 
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉนัทะ  
  ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน ในรูปแบบผา่นส่ือ 
  อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย:  1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

2. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 2 ท่าน  
3. รายงานประจ าปี 2563 : โปรดดาวนโ์หลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที่ 31 มนีาคม 2564 เวลา 14.00 น.  

เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย 
ไดแ้พร่ระบาดออกเป็นวงกวา้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอยา่งยิ่ง 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ของรัฐอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าว  

ดงันั้นบริษทัจึงของดเว้นการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้แบบมาเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัการประชุม และด าเนินการ
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่าน้ัน โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงสรุปรายละเอียดการ
จดัประชุมดงัน้ี 
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วนัที่จดัการประชุม : วนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นตน้ไป (เร่ิม Log-in เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นระบบ e-Service Platform 
 เวลา 13.00 น.) 

สถานที่จดัการประชุม : ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ณ ส านกังานใหญ่ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

รูปแบบการประชุม : การเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้ประธานฯไดร้ายงานเหตุการณ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษทั ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมือ่วนัที่ 31 มนีาคม 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 ไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2563  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั รวมถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563  
การลงมติ 
วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ  

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.112 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบ

แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ซ่ึงงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 
2563  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว โดยขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
รายการ ปี 2563 

(ลา้นบาท) 
ปี 2562 

(ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม                                                       3,220.30 2,472.88 
หน้ีสินรวม                                                           1,064.77 641.12 
ส่วนของผูถื้อหุน้  2,155.53 1,831.76 
รายไดร้วม 4,217.67 3,431.60 
ก าไรส าหรับปี 618.71 375.20 
จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 535,506,333 535,506,333 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 1.16 0.70 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 618,710,972.90 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
เหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรส าหรับปี 2563 ทั้งส้ิน 618,710,972.90 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่

ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้
ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท ท่ีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.43 บาท ท่ีมลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  230,267,724 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถกูหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

คณะกรรมการมีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
8 เมษายน 2564 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
1. ก าไรส าหรับปี (บาท) 618,710,972.90 375,199,517.32 
2. จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
 (มลูค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท/หุน้) 

535,506,333 535,506,333 

3 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.16 0.70 
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

0.80 
0.37 
0.43 

0.42 
0.24 
0.18 

5. คิดเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) 428,405,067 224,912,660 
6. อตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิ 69.24% 59.94% 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ขอ้ท่ี 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 
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โดยในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม
กรรมการบริษทั
และกรรมการชุด
ยอ่ยในปี 2563 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9 ปี 100% 

2. รศ.ดร.เจษฏ ์โทณะวณิก - กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 ปี 100% 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

20 ปี 100% 

 
ทั้งน้ี วาระด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2564 เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – การประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565  
(โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการในเอกสารแนบ 2) 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี 
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2563 ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั และเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจาณาจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และทรงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา อีกทั้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเพ่ือเขา้เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากน้ียงัไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผา่นมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง  
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 ก าหนดใหก้ารจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน      
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัรา
การจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบั
บริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2563 พบวา่มีอตัราท่ีสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืน
ในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ ดงันั้นจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 

 
ต าแหน่ง ปี 2564 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 
ปี 2563 

 

 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 60,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหาร 60,000 10,000 60,000 10,000 

กรรมการบริหาร 40,000 10,000 40,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการ 25,000 10,000 25,000 10,000 
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ต าแหน่ง ปี 2564 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2563 
 

 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

3. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
(คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการความเส่ียง) 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - 10,000 

 
หากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา่ 1 คณะ 

ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่า
เบ้ียประชุม  

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครอง
ตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการท่ีวงเงินรวมสูงสุด 100 ลา้นบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2564 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน
(อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560)  

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  
  ความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยผา่นความเห็นชอบและเสนอช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของ
ผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งให ้นางสาว กญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ 
นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919  แห่งบริษทั    
แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัมาแลว้ 1 ปี คือในปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 
บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 45,000 บาท หรือ 3.5% ตามอตัราเงินเฟ้อ
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มลูค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี
ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี เป็นดงัน้ี 

 
(หน่วย: บาท/ปี) 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
2563 2562 2561 

ผูส้อบบญัชี 
(บริษทัสอบบญัชี) 

นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตนช์ชัวาลย ์
นายนรินทร์ จูระมงคล 
นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 
นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ากดั) 

 นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ากดั) 
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ค่าสอบบญัชี 1,335,000 1,290,000 1,242,000 1,180,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และ บริษทัแกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สีย

กบับริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ

บริษทั (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี อยา่งไรกดี็ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมกจ็ะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงบญัญติัไวใ้น
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด”้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรใหเ้ปิดวาระน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 

และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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ทั้งน้ีก าหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ก าหนดการต่างๆ เกีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น วนัที่ 

1. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 (Record Date) 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (E-AGM) วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

3. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 8 เมษายน 2564 

4. ก าหนดจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com/Investor 
Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting (www.smpcplc.com / นกัลงทุนสมัพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุน้ / การ
ประชุมผูถื้อหุน้) หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถ
จดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้เลขานุการบริษทั cs@smpcplc.com หรือโทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-
4003 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ และหรือบนัทึกภาพการประชุมใน
รูปแบบของส่ือวิดีทศัน ์(VCD, Clip file) สามารถติดต่อส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@smpcplc.com โทรศพัทห์มายเลข 02-895-
4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยสแกน QR Code พร้อมทั้งเตรียมเอกสารส าหรับ
การลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) เพ่ือลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 
ถึง วนัที่ 31 มนีาคม 2564 เอกสารท่ีผา่นการลงทะเบียนดงักล่าวจะตอ้งผา่นการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน เม่ือเอกสารยืนยนั
ตวัตนถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมล (E-mail) แจง้ช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือใชล้อ็กอิน (Log-
in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพุธที่ 31 มนีาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมคีวามประสงค์จะแต่งตั้งผู้ รับมอบฉันทะ โปรด
กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมจดหมายเชิญฯฉบบัน้ี 
หรือดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบอ่ืน (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com/ 
Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting (www.smpcplc.com / นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มลูผูถื้อ
หุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารส าหรับการมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และจดัส่งเอกสาร
ทั้งหมด มายงัส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบาง
ขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มนีาคม 2564 ทั้งน้ีท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในเอกสารแนบ 5 

 

http://www.smpcplc.com/Investor
mailto:cs@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com
http://www.smpcplc.com/%20Investor
http://www.smpcplc.com/%20Investor
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นอกจากน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหท่้านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉนัทะให ้นายธนฑิต เจริญจนัทร์ หรือ นางวีระวรรณ บุญขวญั ท่านหน่ึงท่านใด
กไ็ด ้เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียด
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และจดัส่งทาง
ไปรษณีย ์มายงับริษทัฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

         ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

………………………. 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม  เวลา 14.00 น. ณ. ส านกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน

บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

 
ผูถื้อหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุน้

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

(535,506.33 หุน้) 
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. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ 

 2. นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 535,506,333 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 178,502,111 หุน้) 

  และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมระหว่างวาระจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุน้ 139 หุน้ (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. นายจีระวฒิุ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส่วนโรงงาน) 

 3. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานุการบริษทั 
4. นายธีรศกัด์ิ   ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

  5. คุณธนภณ   หลิวสกลุ  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จ ากดั 
 6. คุณวีรชยั   ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 
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 ไดก้ล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ากรรมการ 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 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุด
ย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดหลังแต่งตั้ งตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ 
จากนั้นไดเ้ปิดเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบัวิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

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

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

 3. ส าหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้แนะน าแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เจา้หนา้ท่ี
จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบจากผูท่ี้ถือบตัรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้ งน้ีจะมีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัในวิธีการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดแ้จง้วา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลอิสระเขา้ร่วมตรวจนบัคะแนนเสียง คือ นาย ธนภณ หลิวสกลุ ท่ีปรึกษา
กฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จ ากดั และไดก้ล่าวแนะน า นายเมธี อนัอดิเรกกุล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ผูรั้บ
มอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใหเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยในวาระน้ี
ไม่มีการลงมติ  

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวกญัญา วิภาณุรัตน ์เลขานุการบริษทั (เลขาฯ) เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัที่ 29 มนีาคม 2562 

 เลขาฯไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เลขาฯจึงขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 3           คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

 โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 วาระยอ่ย ไดแ้ก่  

 1 การด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหนา้หลงัจากท่ีไดรั้บการ
รับรอง 
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 เลขาฯรายงานว่า เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วม
ปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวนัท่ี 3 ก.พ. 2565) ในระหว่างปี 
บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายท่ีใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 
• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง 
• จดัซ้ือจดัจา้ง 
• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562  

 เลขาฯรายงานว่าในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) มีผล
การด าเนินงานปรากฏดงัน้ี        

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2562 2561 เพ่ิมข้ึน (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) 
    ก าไรขั้นตน้ 667.09 943.94 (276.85) (29.3) 
               อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 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) 
    ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 477.43 709.70 (232.27) (32.7) 
    ตน้ทุนทางการเงิน (13.66) (13.50) 0.16 1.2 
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 463.77 (696.20) (232.43) (33.4) 
    ภาษีเงินได ้ (88.58) (137.78) (49.20) (35.7) 
    ก าไรส าหรับงวด 375.19 (558.42) (183.23) (32.8) 
    ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  : บาท/หุน้ 0.70 1.05 (0.35) (33.3) 

 
สาเหตุท่ีผลการด าเนินงานส าหรับปีน้ี (2562) แตกต่างจากปีก่อน (2561) เน่ืองจาก  
1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ลา้นบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ลา้นบาท เหลือ 3,255.96 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนมาก ส่งผลต่อ
อตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการสัง่ซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน
ของสกลุเงินทอ้งถ่ินของลกูคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้
มากข้ึน อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนัลกูคา้จึงเร่ิมกลบัมาสัง่ซ้ือบางส่วน
ในช่วงปลายปี นอกจากน้ีปีน้ียอดขายในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ท าใหบ้ริษทั
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ไดรั้บค าสัง่ซ้ือเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน บริษทัยงัคงมุง้เนน้ขยายตลาดและผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการท าก าไร
สูง ท าใหย้งัคงสามารถรักษาอตัราการท าก าไรไดใ้นระดบัปกติ  

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

3. ก าไรขั้นตน้ลดลง 276.85 ลา้นบาท (29.3%) จาก 943.94 ลา้นบาท เหลือ 667.09 ลา้นบาท และอตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลงเลก็นอ้ยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ข้ึน 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
ประกอบการส าหรับงวดท่ีลดลง ท่ีอตัราภาษีคงเดิมท่ี 20% 

7. ก าไรส าหรับงวดลดลง 183.23 ลา้นบาท (32.8%) จาก 558.42 ลา้นบาท เหลือ 375.19 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ยอดขายท่ีลดลงสุทธิกบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลงตามสดัส่วน 

 

2. ขอ้มลูทางการเงินอ่ืนท่ีส าคญัของบริษทั ดงัน้ี 

ค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัพร้อมแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 
2.1 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตปี 2562 ลดลงจากปี 2561 สมัพนัธ์กบัยอดขายท่ีลดลง และ เน่ืองจากก าลงั

การผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 8.7 ลา้นใบ/ปี ในปี 2561 (ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากก าลงัการผลิต 9 เดือนแรกของปี 2561 ท่ี 8.2 ลา้นใบ/ปี 
และก าลงัการผลิตของไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ี 10.0 ลา้นใบ/ปี) เป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี ในปี 2562 

รูปที่ 2.1 อตัราการใช้ก าลังการผลติปี 2557-2562 
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2.2 ยอดขายปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยสดัส่วนการขายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นถงัขนาดสองส่วนซ่ึงเป็น

ขนาดของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน  

 

 

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2557 ส่วนใหญ่กวา่ 90% เป็นยอดขายส่งออก ส าหรับยอดขายปี 2562 ประมาณ 54% 
ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยงั แอฟริกา และเอเชีย เน่ืองจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ท าใหส้ดัส่วน
การขายไปทวีปอเมริกาเหนือในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยในปีน้ีมีสดัส่วนการขายถึง 21% 

 
   

2562 

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลติภณัฑ์ปี 2557-2562 

รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2557-2562 

รูปที่ 2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรปี 2557-2562 

2,882 



หนา้ 7 
 

2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ใกลเ้คียงกบัปี 2561 
เน่ืองจากบริษทัยงัคงมุง้เนน้ขยายตลาดและผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการท าก าไรสูง การบริหารค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพท าให้
ยงัคงสามารถรักษาอตัราการท าก าไรไดใ้นระดบัปกติ 

 

 

2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี 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
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนท าใหส้ามารถลดภาระหน้ีสินท่ีมีตน้ทุนทางการเงินไดม้ากข้ึน  

 

 
2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 
 อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงจาก 4.43 เท่าในปี 2561 เหลือ 3.03 

เท่าในปี 2562 สมัพนัธ์กบัยอดขายท่ีลดลง เน่ืองจากภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ตกต ่าท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนมาก ส่งผลต่ออตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการสัง่ซ้ือของลูกคา้
ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์
ทอ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้มากข้ึน 

 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 เน่ืองจากยอดขายลดลงท าใหก้ าไรสุทธิประจ าปีลดลง 

รูปที่ 2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนีปี้ 2557-2562 

รูปที่ 2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงานปี 2557-2562 
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โดยเลขาฯแจง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ไปดูคลิปบนัทึกภาพการรายงานผลการด าเนินงาน

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

ช่องทาง คือ 

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

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

ค าวา่ SMPC  

 ไม่มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

เลขาฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ตามรายงานลง
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่างบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 เลขาฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 375,199,517.32 
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม –30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท ท่ีมลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562 ใน

http://www.smpcplc.com/
http://www.set.or.th/
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อตัราหุน้ละ 0.18 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 96,391,140 บาท โดยอตัราการจ่าย
ปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2563 ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563    

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัและ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางปัทมา เลา้วงษ ์นางวีระวรรณ บุญขวญั และนายธนฑิต เจริญ
จนัทร์ ไดอ้อกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ** 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

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

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ไดล้าออกจากต าแหน่ง และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 ระบุวา่ “ถา้ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูล่งมติเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือนและบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน” ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแต่งตั้ง นายธนฑิต เจริญจนัทร์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุทั้งประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถ และมีความรู้ทางดา้นบญัชีการเงินท่ีสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีความเป็นอิสระท่ีจะ
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สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสม เขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็น
ตน้ไป ทั้งน้ี นายธนฑิต เจริญจนัทร์ จะมีวาระด ารงต าแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ซ่ึงถึง
ก าหนดครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

 ดงันั้น ในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วม
ประชุม 
ในปี 2562 

สถานะ 

1.นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

20 ปี 100% กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง 

2.นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   6 ปี 100% กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง 

3.นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8 เดือน 100% แต่งตั้งแทนกรรมการ
ท่านท่ีลาออก 

 
ทั้งน้ี วาระด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2563 เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – การประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2564  
โดยเลขาฯไดแ้จง้วา่ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการ
ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด ดงันั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหเ้ลือก
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และทรงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงอนุมติัแต่งตั้งนายธนฑิต เจริญ
จนัทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ท่ีลาออก 

 ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยการประชุมไดจ้ดัใหมี้การพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และเฉพาะ
วาระน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัไดข้อเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ทั้ง
ท่านท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง  

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้
ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกลุ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บตัรเสีย 

(ต าแหน่ง) 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 

(กรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนามผกูพนับริษทั) 
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 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นตน้ไป  

 
**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี เลขาฯไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม และ
ด าเนินการประชุมในวาระถดัไป**  
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 เลขาฯเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่
เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี โดยเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน (อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
จ านวน 4 ชุด ท่ีจดัตั้งเพ่ิมข้ึนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดตาม
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ตารางดา้นล่าง ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษทัฯ ซ่ึงได้
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงค่าตอบแทน
ยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

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

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

จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 9 ท่าน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 
ต าแหน่ง ปี 2563  

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 
ปี 2562 

 
เพ่ิมข้ึน (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. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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 
ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไม่ไดรั้บ
ค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตาม
การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบ
บญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลข
ทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ 
นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2563 ซ่ึงนายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 2 ปี คือในปี 2562 และ 2561 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปีเท่ากบั 1,290,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 48,000 
บาท หรือ 3.9% เน่ืองจากปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้
ปี 2563 และตามอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชี
ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบ
ค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 
 2563 

 (อนุมติั) 
2562 2561 2560 

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

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

เพ่ิมข้ึน (%) 3.9% 5.3% 7.3% 6.8% 



หนา้ 14 
 

 2563 
 (อนุมติั) 

2562 2561 2560 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ 
2. นายนรินทร์ จูระมงคล 
3. นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 
4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ 

นายธีรศกัด์ิ  
ฉัว่ศรีสกลุ 

นายธีรศกัด์ิ  
ฉัว่ศรีสกลุ 

นายนรินทร์   
จูระมงคล 

บริษทัผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแลว้มีมติแต่งตั้ง นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 
6624 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว
ศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) เท่ากบั 1,290,000 บาท/ปี ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 364,808,533 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา จากนั้นเลขาฯไดป้ระชาสมัพนัธ์งานต่างๆท่ีบริษทัมีก าหนดการจะเขา้ร่วม
ในปีน้ี ไดแ้ก่ 

• บริษทัจะเขา้ร่วมงาน 2nd West Africa LPG Conference & Expo 2020 จดัระหว่างวนัท่ี 9-10 มิ.ย. 
2563 ท่ีเมืองอกัรา ประเทศกานา 

• บริษทัจะเขา้ร่วมงาน 33rd World LPG Forum ซ่ึงเป็นงานใหญ่ประจ าปี จดัระหว่างวนัท่ี 2-4 พ.ย.
2563 ท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

• งานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)  โดยปกติบริษทัจะเขา้ร่วมงานปีละ 2 คร้ัง 
โดยก าหนดการในปีน้ี คือ วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2562 ไปเรียบร้อยแลว้ และจะเขา้ร่วมอีกคร้ังในวนัท่ี 14 ส.ค. 2563 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 
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 1. ค าถาม: นายเมธี อนัอดิเรกกุล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ถามวา่ สถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาดโลกลดลง มีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ 

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยงัไม่มีผลกระทบ แต่น่าจะเป็นผลดีกบับริษทัมากกว่า 
เน่ืองจากปกติราคาแก๊สจะลดลงตามราคาน ้ ามนัท่ีลดลง ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงการใชแ้ก๊สไดม้ากข้ึน ส่งผลให้
บริษทัไดรั้บค าสัง่ซ้ือมากข้ึน 

 2. นายนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ถามวา่  

 2.1 ค าถาม: จากงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ท่ีผ่านมา บริษทัไดน้ าเสนอว่า ปีน้ี 
(2563) บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตจากปีก่อน 30% ยงัยืนยนัท่ีเป้าหมายเดิมหรือไม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา มีผลกระทบต่อเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยงัคงยืนยนัยอดขายเติบโตท่ี 30% เท่าเดิม เพราะบริษทัยงั
ไดรั้บค าสัง่ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ส่วนเร่ืองสถานการณ์โรค Covid-19 ปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบทางลบกบับริษทัมากนกั มีเพียง
การขนส่งส าหรับบางประเทศตอ้งผ่านขั้นตอนยุ่งยากและใชเ้วลามากข้ึน อย่างไรก็ตามบริษทัฯมองว่าสถานการณ์น้ีน่าจะ
เป็นผลดีกบับริษทัเน่ืองจาก คนอยู่บา้นมากข้ึน จึงมีแนวโนม้ใชแ้ก๊สเพ่ิมข้ึนจากการท าอาหารทานท่ีบา้น นอกจากน้ีนาง
ปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เสริมว่า ผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือถงัแก๊สท่ีใชต้ามบา้นและถงัแก๊ส
รถยนต ์ในส่วนของถงัแก๊สรถยนตย์อดขายในประเทศมีการชะลอตวัต่อเน่ือง ตั้งแต่ราคาน ้ามนัในตลาดโลกลดลง ดงันั้น
ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีขายในปัจจุบนัคือ ถงัแก๊สส าหรับใชใ้นครัวเรือนซ่ึงบริษทัตั้งเป้าเติบโตจากปีก่อน 30% เน่ืองจากปีก่อนมี
การชะลอค าสั่งซ้ือของลูกคา้บางราย ท าให้บริษทัขายไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวต้ั้งแต่ตน้ปี อย่างไรก็ตามลูกคา้ไดเ้ร่ิม
กลบัมาสัง่ซ้ือแลว้ บริษทัจึงตั้งเป้ายอดขายใกลเ้คียงกบัท่ีเคยประมาณการไวใ้นปีก่อน ส่วนสถานการณ์ Covid-19 บริษทัยงั
ไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั จึงยงัไม่ไดมี้การปรับเป้าหมายลดลงจาก 30% แต่อย่างใด แต่ไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่ง
ใกลชิ้ดเพ่ือสามารถวางแผนรับมือไดท้นัการณ์ 

 2.2 ค าถาม: มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร 

 ค าตอบ: นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบว่า ในปีน้ีมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ น าเสนอหลกัการรับรู้รายไดใ้หม่ แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 
เร่ือง รายได ้ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทั จึงไม่มีรายการปรับปรุงก าไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 น้ีมีทั้งหมด 2 ฉบบั คือ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีสัญญาเช่าระยะยาวเพียงฉบบัเดียว คือ เช่า
ท่ีดินขา้งบริษทั เพ่ือเป็นท่ีวางเหลก็ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัตอ้งรับรู้สิทธิในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงมีจ านวนเงินไม่
มาก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญักบังบการเงินของบริษทั เน่ืองจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีไม่มากและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี
อยูแ่ลว้ เช่น การตีราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรม 

 2.3 ค าถาม: โครงการลงทุนต่างประเทศ จะชะลอการลงทุนหรือไม่ 

 ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริษทัเห็นว่าควรชะลอการลงทุน
ไปก่อน เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดไวใ้นกิจการใหเ้พียงพอ แต่ยงัไม่ไดย้กเลิกโครงการ 
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 2.4 ค าถาม: สถานการณ์ Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ยอดขายไปอเมริกาของบริษทั
เพ่ิมข้ึน แลว้ในปัจจุบนัน้ีสถานการณ์เป็นอยา่งไร มีคู่แข่งรายใหม่มาแทนจีนหรือไม่ 

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า บริษทัยงัคงมีค าสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ืองจากลูกคา้อเมริกา ซ่ึง
การท่ีจะมีคู่แข่งเกิดข้ึนนั้น ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 2 ปี เน่ืองจากกระบวนการในการอนุมติัมาตฐาน 
DOT ของอเมริกานอกจากเร่ืองเอกสารแลว้ ยงัมีขั้นตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีเดินทางมาเพ่ือตรวจสภาพโรงงาน จากสถานการณ์ 
Covid-19 ท่ีเกิดข้ึน คาดวา่จะท าใหก้ระบวนการดงักล่าวล่าชา้ยิ่งข้ึน 

 3. นายสมชาย ปัดภยั ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ถามเพ่ืออพัเดทขอ้มลูเพ่ิมเติมจากงาน Opportunity Day ดงัน้ี  

 3.1 ออเดอร์จากลูกคา้ศรีลงักา ส่งสินคา้หมดหรือยงั 
 3.2 ลกูคา้ลิเบียท่ีอยูร่ะหวา่งการอนุมติัโรงงาน มีความคืบหนา้อยา่งไร 
 3.3 ลกูคา้บงัคลาเทศ ท่ีชะลอการสัง่ซ้ือ ไดก้ลบัมาสัง่ซ้ือแลว้หรือยงั 
 3.4 ยอดขายถงัใหญ่ 420 ปอนด ์เป็นอยา่งไร 

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบค าถามตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ปัจจุบนัส่งสินคา้หมดแลว้ 
 3.2 ใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ แต่ปัจจุบนัถกูชะลอเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
 3.3 มีซ้ือขายอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง 
 3.4 มีแนวโนม้ท่ีดีและมีค าสัง่ซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาโครงการปรับปรุง
ขยายโรงงานเพ่ือท่ีจะผลิตถงัใหญ่ใหไ้ดม้ากข้ึน เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการท าก าไรสูง  

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุมเพ่ิมเติม เลขาฯไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุมและ
กล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.  

 

 

……………………………………….  

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน)์ (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 



เอกสารแนบ 2 
 

หนา้ท่ี 1 ของ 4 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน  

ช่ือ นายวินัย วทิวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

    

อายุ 70 ปี  48 ปี 81 ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย ไทย 

ประเภทกรรมการ 
ทีเ่สนอแต่งตั้ง 

กรรมการ 
 (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการ 
(กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการ 
(กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

 ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผกูพนับริษทั) 

วนัทีเ่ข้ารับต าแหน่ง   11 เมษายน 2555 31 มีนาคม 2558 27 เมษายน 2544 
จ านวนปีทีเ่ป็น 
กรรมการบริษัทฯ 

9 ปี  6 ปี 20 ปี 

ประวตักิารศึกษา 
 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบญัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบณัทิต 
Stanford University,USA 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
(บญัชี) ประเทศองักฤษ 

หลกัสูตรอบรม  DCP จาก IOD                          
 Clean Business จาก IOD 
 ACP จาก IOD    

 DAP จาก IOD 
 

 DAP จาก IOD 
 Accounting for Non-Accountant 

ประสบการณ์ท างาน 
(5 ปีทีผ่่านมา) 

 2562-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ  ประธาน
กรรมการค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

บริษทั สหมิตร ถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

 2562-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั สหมิตร ถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

 2556-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 
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  2562-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) 

 2561-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

บริษทั เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

 2558-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 2559-2562 : กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 2555-2562 : ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั
(มหาชน) 

 2560-ปัจจุบนั : ประธาน 
คณะนิติศาสตร์  
วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 

 2557-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากฎหมาย  
ส านกักฎหมาย เราส์ แอนด ์โค 

 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั เอสนูวา จ ากดั 

 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จ ากดั 

 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 
บริษทั จีราดา จ ากดั 

 2550-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ส านกักฎหมาย ก าธร สุรเชษฐ ์
สมศกัด์ิ 

 2545-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมวชิาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 2545-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
บริษทั บริหารส านกักฎหมาย 
จ ากดั 

 2558-2562 : กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทฯอืน่ 
(ณ วนัที ่24 ส.ค. 2563) 
- กจิการทีเ่ป็นบริษัทฯ  
จดทะเบียน 

 

 
 
 
 กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการบริษทั เจริญโภค
ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

ไม่มี 
 

 
 
 

ไม่มี 
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทฯ 
จดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 

 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 
บริษทั เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 

 กรรมการ  
บริษทั เอสนูวา จ ากดั 

 กรรมการ 
บริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จ ากดั 

 กรรมการ  
บริษทั จีราดา จ ากดั 

 ประธานกรรมการ 
บริษทั บริหารส านกักฎหมาย 
จ ากดั 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

  
 

 

- กจิการทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมสีภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกจิ
กบับริษัท 

ไม่มี 
 

ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัที ่24 ส.ค. 2563) 

   

- กรรมการ 94,000 หุน้  คิดเป็น  0.02% ไม่มี ไม่มี 

- คู่สมรสและบุตร ตาม 

ม.258 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

ไม่มี ไม่มี  นอ้งสะใภคุ้ณอุบล เอกะหิตานนท ์

 อาคุณปัทมา เลา้วงษ ์ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 
- คณะกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการสรรหา 

 
6/6 คร้ัง คิดเป็น 100% 

- 
- 
 

 
6/6 คร้ัง คิดเป็น 100% 
4/4 คร้ัง คิดเป็น 100% 
2/2 คร้ัง คิดเป็น 100% 

 

 
6/6 คร้ัง คิดเป็น 100% 

- 
- 
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- คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

- คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2/2 คร้ัง คิดเป็น 100% 
 

1/1 คร้ัง คิดเป็น 100% 
 
- 

 

- 
 

- 
 

2/2 คร้ัง คิดเป็น 100% 
 

- 
 

- 
 
- 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษทั สหมติรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

 
 ข้อ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม 
 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากและปีต่อๆไปให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 ข้อ 21. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 
 ข้อ 29.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 ข้อ 30.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
  (2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

(3)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
  (4)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
  (5)  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
  (6)  กิจการอ่ืน (ถา้มี) 
 ข้อ 31.  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ยี่สิบหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 
 ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
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 ข้อ 33.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนดและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะกบัผูรั้บมอบฉนัทะ โดยใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 ข้อ 34.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้คน
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ีแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ข้อ 35.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
 ข้อ 36.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ย
การประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 37.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
             (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
             (2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
         (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
         (ค)  การท าแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ 
                                           มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอ่ืนโดยมี  
                                           วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรขาดทุน 
         (ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
         (จ)  การเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
         (ฉ)  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กู ้  
                                           หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
         (ช)  การควบหรือเลิกบริษทั 
 



เอกสารแนบ 4 

หน้าที่ 1 ของ 1 

นิยาม และคุณสมบัต ิ“กรรมการอสิระ”  

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีคุณสมบติั

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั* ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหารบริษทั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกั

งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้

ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 



เอกสารแนบ 5 

หนา้ 1 ของ 6 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพือ่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วธีิมอบฉันทะ  
ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวธีินับคะแนน 

ในรูปแบบผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  
 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือ

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
นิตบุิคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา
ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ 
ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
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3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในการท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อลงทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
2.  วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไป
กบัหนงัสือเชิญประชุม หรือดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะจากจ านวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) จากเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting 
(www.smpcplc.com / นกัลงทุนสมัพนัธ์ / ขอ้มลูผูถื้อหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบ
ฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพ่ือใหถู้กตอ้งและ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ท่านผูถื้อหุน้ บริษทัจะปิดอากรแสตมป์
ใหก้บัเอกสารของท่านเม่ือส่งกลบัมาท่ีบริษทั 
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4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมาท่ี ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ภายในวนัที่ 28 มนีาคม 2564 เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู ้
ถือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตน
ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 
 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

 ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่  
15 มนีาคม 2564 ถึง วนัที่ 31 มนีาคม 2564 โดยกรอกขอ้มูลยืนยนัตวัตนส าหรับการเขา้ร่วมประชุม และใชบ้ตัร
ประชาชน ท่ีเป็นตวัจริงออกโดยส่วนราชการและยงัไม่หมดอายเุพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนโดยการสแกน 
QR Code ตามรูปดา้นล่างน้ี  

ทั้งน้ีการลงทะเบียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โนต้บุ๊ค (Notebook) แทป็เลต็ (Tablet) และ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป ลงทะเบียนผา่นเวบ็บราวเ์ซอร์ (Web Browser) ไดแ้ก่ Google Chrome, 
Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบติัการ IOS และ Android (ผูถื้อหุน้สามารถศึกษาขั้นตอนการ
ลงทะเบียน และการเขา้ร่วมประชุมไดท่ี้ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service Platform)” 
บนเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting 
(www.smpcplc.com / นกัลงทุนสมัพนัธ์ / ขอ้มลูผูถื้อหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) 

ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผา่นระบบ e-Service Platform ทางบริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง และจะแจง้ผลการลงทะเบียน รวมทั้งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือใชล้อ็กอิน 
(Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service Platform)ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบผา่นทางอีเมล (E-mail) 
ท่ีท่านไดแ้จง้แก่บริษทั โดยจะเร่ิม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพุธที่ 31 มนีาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

 
 

(ส าหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง Pre-Registration) 

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉนัทะท่ี

บริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ ทางไปรษณีย ์มายงัส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 
ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวนัที่ 28 
มนีาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพ่ือใหก้าร
ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
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ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารมอบฉนัทะแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือใชล้อ็กอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service 
Platform) ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะ ผา่นทางอีเมล (E-mail) ท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้จง้แก่บริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยจะเร่ิม 
Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวนัพุธที่ 31 มนีาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
หมายเหตุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีเอกสารส่งมาถึงบริษทัฯ ล่าชา้กวา่

ก าหนดเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
- การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ e-Service Platform สามารถใช ้หนึ่ง e-mail address ต่อ การลงทะเบียนผู้

ถือหุ้น 1 รายเท่าน้ัน หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูถื้อหุน้ และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนในเวลาเดียวกนั หรือ 
เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีรับมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้หลายราย *** กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพือ่ร่วมประชุม  ตามจ านวนผู้ถอืหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ *** 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการใหช่ื้อผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) กบัผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผา่น (Password) สูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บแจง้จากทางบริษทั โปรดตดิต่อกลบัทางบริษทัฯ 
ทันทีก่อนวนัพุธที่ 31 มนีาคม 2564 

 
3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทั 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บริษทัขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใดไดแ้ก่ นายธนฑิต เจริญจนัทร์ หรือ นางวีระวรรณ บุญขวญั  เพ่ือเขา้ร่วมประชุม
แทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ ทางไปรษณีย ์มายงัส่วนงาน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวนัที่ 28 มนีาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่ง
ถกูตอ้ง  
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีินับคะแนน 

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ  

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

4. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธี
เดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดมี้ค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่บริษทัฯ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของเอกสาร และท าการลงทะเบียนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ 
e-Service Platform  จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ e-Service Platform ท่ีได ้Log-in ไวก่้อนหนา้น้ี โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวมีมติ
อนุมติั (เห็นดว้ย) ตามท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ทั้งน้ี หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยงัมีอยู ่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถกลบัไปแกค้ะแนนเสียงภายในเวลาท่ีระบบก าหนดได ้โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี บริษทัฯ 
จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ย 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกลบัไปยงัหนา้ e-Service Platform และกดแจง้ความประสงคท่ี์
ไอคอน          จากนั้นพิมพ ์ช่ือ-นามสกลุ และค าถามท่ีตอ้งการสอบถามไวโ้ดยละเอียด กดปุ่ม ”ยืนยนั” เพ่ือส่งค าถาม
เขา้คิวรอไว ้ 

7. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน  
2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตาม

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

3) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
4) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ขอใหง้ดออกเสียงในเร่ืองนั้น 

8. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ  



เอกสารแนบ 5 

หนา้ 6 ของ 6 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มลูการ
ยืนยนัตวัตน และลงคะแนนตาม
เอกสารมอบฉนัทะ ในวนัประชุม 

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น 

ลงทะเบียนยืนยนัตนเองผา่น e-Service Platform 

เปิดประชุม E-AGM เวลา 14.00 น. 

ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

ประมวลผลคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการและนบั
คะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 
 ทางไปรษณีย ์เท่านั้น 

บริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มลูการยืนยนัตวัตน 

บริษทัฯ ด าเนินการส่ง Username & Password 
พร้อมคู่มือการใชง้านใหผู้ถื้อหุน้ 

วนัประชุม  
เร่ิมเขา้สู่ระบบ e-Service Platform เวลา 13.00 น. 

กรณีมอบฉนัทะ 

อนุมติัการเขา้ร่วมประชุม 

ส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 
ทางไปรษณีย ์เท่านั้น 
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