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ท่ี SMPC 066/2564 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประชุมเม่ือ  
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดให้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจดัการ
ประชุม ณ. ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมด า                               
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
ดงัน้ี 

 
ผูถื้อหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุ้น

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

(535,506,333 หุ้น) 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 25 206,766,982 38.612 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 49 147,020,097 27.454 
รวม 74 353,787,079 66.066 
 
ซ่ึงถือว่าครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้-ออกประชุมระหว่างวาระจ านวน 8 ท่าน คิดเป็น

จ านวนหุน้  29,275 หุน้ (คิดเป็น 0.005%) โดยท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ และมีมติ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2563 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระน้ี

ไม่มีการลงมติ 
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2. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,743,604 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 14,200 0.004 

3. ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 
4. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,787,079 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

5. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  230,267,724 บาท โดย
อตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,787,079 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

6. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก

วาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเป็นรายบุคคล และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระเลือก

ตนเอง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช 353,693,079 100.000 - - 94,000 0.027 

(ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ) 
2. รศ.ดร.เจษฏ ์โทณะวณิก 353,772,879 99.996 14,200 0.004 - - 

(กรรมการอิสระ)  

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั
บริษทั) 

353,786,679 100.000 - - 400 0.0001 

เป็นผลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

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 

7. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึง

เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน (อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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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) 

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 

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

 
ทั้งน้ีหากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา่ 1 คณะ 

ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะ
ไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิ
คุม้ครองตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการท่ีวงเงินรวมสูงสุด 100 ลา้นบาท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

   มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,787,079 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
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8. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาว กญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์  จูระ
มงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหา
พาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 หรือนายสมคิด  เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวลักษมี  ดีตระกูลวฒันผล                    
เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงนางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 1 ปี ในปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนับาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 45,000 บาท หรือ 3.5% ตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,784,079 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 3,000 0.001 

9. ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 15.42 น. 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข) 
            กรรมการผูจ้ดัการ 


