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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เร่ิมลงทะเบียน ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต้ังแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น.



 หนา้ท่ี 1 
 

 
 
 
 
ท่ี SMPC 134/2565 

 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
           
เอกสารแนบ:  1. เอกสารประกอบวาระท่ี 2: ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

2. เอกสารประกอบวาระท่ี 6: ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการ       
    เสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือ 
    เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 
3. เอกสารประกอบวาระท่ี 8:ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ 
    การเสนอช่ือ 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. นิยาม และคุณสมบติั “กรรมการอิสระ” 
6. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉนัทะ  
  ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน ในรูปแบบผา่นส่ือ 
  อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย:  1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

2. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน  
3. รายงานประจ าปี 2564 : โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  

เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ไดแ้พร่
ระบาดออกเป็นวงกวา้ง ไม่อาจคาดการณ์ได ้บริษทัจึงมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นบริษทัจึงของดเว้นการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นแบบมาเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัการประชุม 
และด าเนินการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เท่าน้ัน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซ่ึง
สรุปรายละเอียดการจดัประชุมดงัน้ี 
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วันที่จัดการประชุม : วนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2565 

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นตน้ไป (เร่ิม Log-in เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting เวลา 13.00 น.) 

สถานที่จัดการประชุม : 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 6) 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  วาระน้ีก าหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯไดร้ายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถา้มี) ของบริษทั ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงาน การ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รวมถึงขอ้มูลอ่ืน  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งในรูปแบบ 
QR Code และ URL เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ดาวน์โหลดหนงัสือในรูปแบบดิจิทลัพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั การ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปีบญัชี 2564 รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2564  
การลงมติ 
วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

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

แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 
2564  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้า่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ไดจ้ดัท าขึ้นถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
รายการ ปี 2564 

(ลา้นบาท) 
ปี 2563 

(ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม                                                       4,331.10 3,220.30 
หน้ีสินรวม                                                           1,865.47 1,064.77 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  2,465.63 2,155.53 
รายไดร้วม 4,855.11 4,217.67 
ก าไรส าหรับปี 727.78 618.71 
จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 535,506,333 535,506,333 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 1.36 1.16 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 727,777,356.84 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
เหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรส าหรับปี 2564 ทั้งส้ิน 727,777,356.84 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่

ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.82 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้
ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.47 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  251,687,977 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

คณะกรรมการมีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
8 เมษายน 2565 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2565  

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 

(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
1. ก าไรส าหรับปี (บาท) 727,777,356.84 618,710,972.90 
2. จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
 (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท/หุน้) 

535,506,333 535,506,333 

3 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.36 1.16 
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

0.82 
0.35 
0.47 

0.80 
0.37 
0.43 

5. คิดเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) 439,115,194 428,405,067 
6. อตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิ 60% 69% 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ขอ้ท่ี 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้



 หนา้ท่ี 5 
 

 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 นางอุบล เอกะหิตานนท ์กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ไดล้าออกจากต าแหน่ง และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 ระบุวา่ “ถา้ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่
ลงมติเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือนและบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน” โดยผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา คร้ังท่ี 1/2564 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีงดออกเสียง) มีมติเห็นชอบใหเ้สนอนาย
ธรรมิก เอกะหิตานนท ์เป็นกรรมการแทนนางอุบล เอกะหิตานนท ์เน่ืองจากนายธรรมิก เอกะหิตานนท ์เป็นผูท้รงคุณวุฒิทั้ง
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสม จากนั้นในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการไดเ้ห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ และพิจารณา
แต่งตั้งนายธรรมิก เอกะหิตานน์ เขา้รับต าแหน่งกรรมการ แทนนางอุบล เอกะหิตานนท ์ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์จะมีวาระด ารงต าแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องนางอุบล เอกะหิตานน์ ซ่ึงถึงก าหนด
ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ดงันั้นในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวน
ปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
บริษทัในปี 2564 

สถานะ 

1. นายสุรศกัด์ิ เอบิสิริสุข - กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัริษทั) 
27 ปี 100% กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

2. นายทยัดี วิศวเวช -  กรรมการ 25 ปี 100% กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์

 

-  กรรมการ 

 

9 เดือน 100% แต่งตั้งแทนกรรมการท่านท่ีลาออก 

(แทนนางอุบล เอกะหิตานนท)์ 

 
ทั้งน้ี วาระด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2565 เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 – การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2566  
(โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการในเอกสารแนบ 2) 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี 
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565) ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั และเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจาณาจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
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ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา อีกทั้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเพื่อเขา้เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผา่นมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง รวมถึง
อนุมติัแต่งตั้งนายธรรมิก เอกะหิตานนท ์เป็นกรรมการแทนนางอุบล เอกะหิตานนท ์ท่ีลาออก 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง  
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 ก าหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน      
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัรา
การจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบั
บริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2563 พบวา่มีอตัราท่ีสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืน
ในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ ดงันั้นจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม (จ่ายในอตัราเดียวกบัปีก่อน) 

ต าแหน่ง ปี 2565 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2564 
 

 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 

 
หากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา่ 1 คณะ 

ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่า
เบ้ียประชุม  

2. ผลประโยชน์อ่ืน 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการท่ีวงเงินรวมสูงสุด 

100 ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2565 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน
(อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560)  

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วาระที่ 8  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  
  ความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยผา่นความเห็นชอบและเสนอช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของ
ผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งให ้นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ  นางสาว กญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ 
นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาว
ลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล  เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262  แห่งบริษทัแกรนท ์ธอนตนั 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชยเ์ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 2 ปี 
ตั้งแต่ปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสาม
แสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 45,000 บาท หรือ 3.4% ตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของ
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูลค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ยอ้นหลงั 3 ปี เป็นดงัน้ี 

 
(หน่วย: บาท/ปี) 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
2564 

 
2563 2562 

ผูส้อบบญัชี 
(บริษทัสอบบญัชี) 

นายสมคิด เตียตระกูล  
นางสาว กญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์
นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 
นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล   
นางสาวเกษณี สระทองพูล 
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

 นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 
(บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั) 

 

ค่าสอบบญัชี 1,380,000 1,335,000 1,290,000 1,242,000 
อตัรา % (เพ่ิม/ลด) 3.4 % 3.5 % 3.9 % 5.3 % 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และ บริษทัแกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ีท่านสามารถพิจารณาขอ้มูลประวติัและ
ประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดท่ี้เอกสารแนบ 3 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
วาระน้ีก าหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ

บริษทั (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงบญัญติัไวใ้น
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรใหเ้ปิดวาระน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 

และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ีก าหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 

1. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 (Record Date) 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (E-AGM) วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

3. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 8 เมษายน 2565 

4. ก าหนดจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com/Investor 
Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting (www.smpcplc.com / นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุ้น / การ
ประชุมผูถื้อหุน้) หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถ
จดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้เลขานุการบริษทั cs@smpcplc.com หรือโทรศพัทห์มายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-
4003 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบหนงัสือ และหรือบนัทึกภาพการประชุมใน
รูปแบบของส่ือวิดีทศัน์ (VCD, Clip file) สามารถติดต่อส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@smpcplc.com โทรศพัทห์มายเลข 02-895-
4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการจดัส่งใหท้่านต่อไป 

http://www.smpcplc.com/Investor
mailto:cs@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยสแกน QR Code พร้อมทั้งเตรียมเอกสารส าหรับ
การลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่วันที่ 14 
มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เอกสารท่ีผา่นการลงทะเบียนดงักล่าวจะตอ้งผา่นการตรวจสอบเพื่อยนืยนัตวัตน เม่ือ
เอกสารยนืยนัตวัตนถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมล (E-mail) แจง้ช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) เพื่อใช้
ลอ็กอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป 

การด าเนินการของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุ้นในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไดรั้บความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามท่ีปรากฏ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com/Company/Personal Data Protection Policy (www.smpcplc.com /บริษทั/ นโยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งต้ังผู้ รับมอบฉันทะ โปรด
กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญฯฉบบัน้ี 
หรือดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบอ่ืน (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com/ 
Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting (www.smpcplc.com / นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อ
หุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารส าหรับการมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และจดัส่งเอกสาร
ทั้งหมด มายงัส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบาง
ขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ทั้งน้ีท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในเอกสารแนบ 6 

นอกจากน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกใหท่้านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให ้นายวินยั วิทวสัการเวช หรือ นายธนฑิต เจริญจนัทร์ ท่านหน่ึงท่านใด 
เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียด
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และจดัส่งทาง
ไปรษณีย ์มายงับริษทัฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

         ประธานกรรมการ 

http://www.smpcplc.com/Company/Personal
http://www.smpcplc.com/%20Investor
http://www.smpcplc.com/%20Investor


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

………………………. 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว 
ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ. ส านักงานใหญ่
ของบริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 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% 

ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ 
1. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ
2. นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 535,506,333 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 178,502,111 หุน้) 
และในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้-ออกระหวา่งวาระการประชุมจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุน้ 29,275 

หุน้ (คิดเป็น 0.005%) 
โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดงัน้ี 
1. นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม) 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการบริษทั  
3. นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) 

กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
6. นายทยัดี วิศวเวช  กรรมการ 
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7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9. รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

และ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 
1. นายจิรศกัย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
3. นายจีระวุฒิ เลา้วงษ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
4. นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) และเลขานุการบริษทั 
5. คุณศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
6. คุณธนภณ หลิวสกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จ ากดั 
7. คุณวีรชยั ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัมีคณะกรรมการย่อยรวม
ทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นไดเ้ปิดคลิปวีดีโอแนะน า
ฟังก์ชัน่การเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียง และการส่งค าถาม พร้อมทั้งเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบั
วิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

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

2. ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ
วาระเท่านั้น และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย ก็จะขอให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  (ยกเวน้บางกรณีซ่ึง
ตอ้งใช้มติเห็นชอบท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบอีกคร้ังก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระกรุณาไปท่ีหน้าระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง ภายหลงัจากท่ีบริษทัเปิดใหล้งคะแนน หากท่านไม่กดปุ่ มลงคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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3. ส าหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตาม
ขอ้แนะน าแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทั
จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

จากนั้นประธานฯไดป้ระกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การใชง้านผา่นระบบระหวา่งการประชุม และไดก้ล่าวแนะน า นางสาวชนาธิป วิทยากูล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใหเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ 

จากนั้นประธานฯอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการส่งค าถามและการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะเปิดระบบให้
ท่านผูถื้อหุ้นสามารถด าเนินการส่งค าถามไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม จนกระทัง่ส้ินสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่มส่งค าถาม
แสดงให้เห็นท่ีมุมล่างขวา เม่ือการน าเสนอขอ้มูลส้ินสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกนัตอบค าถามของท่านผูถื้อ
หุ้นตามล าดบั หากค าถามใดไม่สามารถตอบได้ทนัในวาระนั้นๆ ทางบริษทัจะขอรวบรวมค าถามทั้งหมดไปตอบไวใ้น
รายงานการประชุม หรือภายหลงัจากการประชุมส้ินสุดในวาระท้ายสุด เพื่อช้ีแจงประเด็นขอ้ซักถามจากท่านผูถื้อหุ้น 
ส าหรับการลงคะแนน ในแต่ละวาระมีก าหนดเวลา 2 นาที หากไม่ไดล้งคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ท่านผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามล าดบัวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ดงัน้ี 

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ  

2. ประธานกล่าวประชาสัมพนัธ์ เน่ืองในวาระครบรอบ 40 ปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผา่น
มา 

3. เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ไดรั้บรางวลัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดีเลิศ”
ห้าตราสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2563 

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ เลขานุการบริษทั (เลขาฯ) เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2563 

เลขาฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง 
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ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เลขาฯจึงขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,743,604 100.00 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 14,200 0.004 

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 วาระยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. การด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหนา้หลงัจากท่ีไดรั้บการ
รับรอง 

เลขาฯ รายงานว่า บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 เม.ย. 2559 และไดรั้บการต่ออายกุารรับรองล่าสุด เม่ือ
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ใบรับรองมีอาย ุ3 ปี (ซ่ึงจะหมดอายวุนัท่ี 3 ก.พ.2565) ดงันั้น ในระหวา่งปี 2564 จะมีการเตรียมการ
เพื่อต่ออายใุบรับรอง 

ในระหว่างปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีให้ไวอ้ย่าง
เคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค

• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง

• จดัซ้ือจดัจา้ง

• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

2. รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563
เลขาฯรายงานสรุปผลการด าเนินงานในระหว่างปี 2563 เปรียบเทียบกบัขอ้มูล 5 ปี ยอ้นหลงั (ตั้งแต่ปี 2558 -

2562) ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) พร้อมค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและแผนภาพประกอบดงัน้ี 

2.1 อตัราการใชก้ าลงัการผลิต และปริมาณขายต่อปี 

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2558-2563 

ปริมาณขาย (ล้านใบ/ปี) อัตรากำลังการผลิต 
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ในปี 2563 บริษทัมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิต 73% เพิ่มขึ้น 56% จากปี 2562 และมีปริมาณขายท่ี 7.2 ลา้นใบ/
ปี เพิ่มขึ้น 27% จากปี 2562 จากกราฟอัตราการใช้ก าลังการผลิตแสดงตัวเลขแนวโน้มลดลงทั้ งท่ีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากบริษทัมีการเพิ่มก าลงัการผลิตทุกปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจ จากก าลงัการผลิตท่ี 6.2 ลา้น
ใบ/ปี ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีจนถึงปัจจุบนั บริษทัมีก าลงัการผลิตท่ี 10 ลา้นใบ/ปี  

การท่ีบริษทัขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากแนวโน้มการเติบโตของการใช ้LPG ซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง องค์การอนามยัโลกรวมถึงรัฐบาลของประเทศก าลงัพฒันาใน
หลายประเทศ พยายามสร้างแคมเปญรณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมาใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้แทนการตดัไมม้าท าฟืน 
นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ในปัจจุบนัแผ่ขยายไปทัว่โลก ท าให้ประชาชนตอ้งท างานจากท่ี
บา้น (WFH) มากขึ้น ท าใหต้อ้งท าอาหารรับประทานเอง ความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้จึงเพิ่มขึ้น ถงัแก๊สซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑ์จึง
เติบโตไปดว้ย 

ส าหรับปี 2562 ท่ีผ่านมา ปริมาณขายและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตลดลง มีสาเหตุมาจากปัญหาค่าเงินในสกุล
เงินทอ้งถ่ินของลูกคา้บางรายอ่อนค่าลง จึงมีการชะลอค าส่ังซ้ือ แต่เน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้จ าเป็นต่อทุกครัวเรือน การชะลอ
ค าส่ังซ้ือจึงเกิดข้ึนในระยะเวลาไม่นาน และจะมีค าส่ังซ้ือทยอยเขา้มาใหม่เม่ือสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ ในปี 2563  

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑปี์ 2558 – 2563 

บริษทัเนน้การผลิตถงัแก๊สประเภทถงับรรจุแก๊สหุงตม้ LPG เป็นหลกั และมีถงัประเภทอ่ืนๆ (คิดเป็นสัดส่วน 
1%) เช่น ถงัคลอรีน, ถงัแอมโมเนีย และถงั refrigerant เป็นตน้ ทั้งน้ี สัดส่วนการผลิตโดยประมาณ 80 - 85% ของถงัแก๊ส
ส่วนใหญ่จะเป็นถงั 2 ส่วน (ขนาด 0.45 - 16 กก.) และ อีกประมาณ 15 - 20% เป็นถงั 3 ส่วน (ขนาด 18 - 300 กก.) โดยในปี
น้ีบริษทัมีนโยบายขยายการผลิตถงัใหญ่ ซ่ึงมีผูผ้ลิตน้อยราย ส่งผลให้บริษทัสามารถขึ้นเป็นผูน้ าในตลาดถงัใหญ่ได ้ซ่ึงมี
อตัราการท าก าไรมากกวา่ถงัขนาดกลาง ท่ีมีผูผ้ลิตมากรายกวา่ในตลาด 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ปริมาณการขายถงั 2 ส่วนอยูท่ี่ 80%, ถงั 3 ส่วนอยูท่ี่ 19% และถงัอ่ืนๆ 1% โดยมียอดขาย 
3,973 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 717 ลา้นบาท คิดเป็น 22% จาก 3,256 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็นผลจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 27% 
ส่วนราคาขายลดลง 4% จากราคาเหลก็ในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง 14% และการอ่อนตวัลงของค่าเงินบาท 1%  

รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2558-2563 

3,472 

4,330 

2,829 

4,453 

3,256 

3,973 
ปี 2563 

3,973 Million Baht 

ยอดขาย (ล้านบาท/ปี) 
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2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2558 - 2563 

 

โดยภาพรวมยอดขายของบริษทัส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก และอีก 5 - 10% เป็นการขายใน
ประเทศ ทั้งน้ี ในปี 2563 แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 2% และเป็นยอดขายต่างประเทศ 98% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออก
ไปยงั 3 ทวีปหลกั ไดแ้ก่ แอฟริกา อเมริกาเหนือ และเอเชีย รวมกนัประมาณ 82% 

2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรปี 2558 - 2563 

ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงราคาเหล็กซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัปรับตวัสูงขึ้นท าให ้GPM, EBITDA Margin และ NPM มีอตัราท่ีต ่ากวา่ปีอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 บริษทั
มี GPM, EBITDA margin และ NPM เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็น 24.4%, 19.9%, และ 14.7% ตามล าดบั เน่ืองจากยอดขายท่ี
เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการประหยดัตน้ทุนต่อหน่วย (economy of scale) และดว้ยกลยุทธ์การเน้นขยายตลาดถงัใหญ่มากขึ้น 
ถึงแมจ้ะมีสัดส่วนไม่มากเม่ือเทียบกบัก าลงัการผลิตรวม แต่ก็สามารถท าให้อตัราการท าก าไรโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีดีขึ้น 
โดยในปี 2563 เป็นปีท่ีบริษทัสามารถท าก าไรไดสู้งสุด เม่ือเทียบกบัอดีต อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปลายปี เกิดปัญหาค่าขนส่งท่ี
ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งกา้วกระโดดไปทัว่ทุกภูมิภาค ท าให้บริษทัมีสินคา้คา้งส่งเป็นจ านวนหน่ึง ซ่ึงถูกส่งออกแลว้ในไตรมาส
ท่ี 1/2564 โดยอตัราการท าก าไรจะเพิ่มมากขึ้นหากไดมี้การขนส่งออกไปตามสถานการณ์ปกติ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทั
และลูกคา้สามารถวางแผนรับมือแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าวไดดี้ขึ้น 

รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2558-2563 
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รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2558-2563 
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2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี 

บริษทัมีอตัราการก่อหน้ีท่ีต ่ากว่า 1 เท่า มาโดยตลอด และทั้งหมดเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อ
ใชใ้นการผลิต โดยไม่มีหน้ีสินระยะยาว 

ในปี 2563 บริษทัมี IBD/Equity เท่ากับ 0.2 เท่า และมี IBD/EBITDA เท่ากับ 0.4 เท่า ด้วยฐานะการเงินท่ี
มัน่คง ท าให้บริษทัสามารถจดัหาตน้ทุนทางการเงินไดใ้นอตัราท่ีต ่ากว่าอตัราปกติในตลาดเงิน ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงิน 
(Financial Cost) ลดลงเหลือ 8 ล้านบาท ประกอบกับผลการด าเนินงาน  (EBITDA) ท่ีดีขึ้ นถึง 56% ท าให้อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) สูงขึ้นจากปี 2562 ท่ี 39.4 เท่า เป็น 102.2 เท่า ในปี 2563 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 

ในปี 2563 บริษทัมีผลการด าเนินงานดีขึ้นมาก ท าให้อตัราจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้นสูงขึ้นเป็น 70% ของก าไร
สุทธิ ส่งผลต่อให ้ROE เพิ่มขึ้นจาก 20.9% เป็น 31% และ ROA เพิ่มขึ้นจาก 17.9% เป็น 26.9%  

เลขาฯแจง้ท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า หากผูถื้อหุ้นตอ้งการรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดูคลิปบนัทึกภาพ
การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ท่ีบริษทัไดร่้วมงาน “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity day) เม่ือ
วนัท่ี 04 มีนาคม 2564 หรือ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในงวดอ่ืนๆได ้2 ช่องทาง คือ 

1. เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.smpcplc.com > นกัลงทุนสัมพนัธ์ > เอกสารน าเสนอขอ้มูล

2. เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี www.set.or.th > ขอ้มูลบริษทั > Opportunity > คล๊ิกท่ี Youtube > Search
ค าวา่ SMPC

รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2558-2563 

รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2558-2563 

* IBD = Interest 
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มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่

1.1  ค าถาม: ผลิตภณัฑถ์งัของบริษทัสามารถใชส้ าหรับแก๊สหุงตม้เพียงอยา่งเดียว หรือ ใชบ้รรจุอยา่งอ่ืนดว้ย
ไดห้รือไม่ 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ถงัของบริษทัสามารถใชบ้รรจุก๊าซอ่ืนได ้โดยตอ้งมีความ
ดนั ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวท่ี้ระหว่าง 240 - 480 phi โดยนางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เพิ่มเติมว่า หากเป็นถงัออกซิเจน 
หรือประเภท NGV (Natural Gas Vessel) ซ่ึงมีระดบัความดนัสูง (High Pressure) ทางบริษทัยงัไม่สามารถผลิตได ้เน่ืองจาก
มีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างจากกระบวนการผลิตปกติของบริษทั 

1.2 ค าถาม: บริษทัได้รายงานในงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ท่ีผ่านมาว่า ราคา
เหลก็สูงขึ้น ตน้ทุนของบริษทัไดรั้บผลกระทบหรือไม่ และมีผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้หรือไม่/อยา่งไร 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนสินคา้ 
อยา่งไรก็ตามนโยบายการตั้งราคาขายของบริษทัเป็นแบบ Cost plus โดยบริษทัจะปรับเพิ่มราคาขายเม่ือราคาวตัถุดิบเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ี บริษทัไดซ้ื้อวตัถุดิบเพิ่มขึ้นเก็บเป็นวตัถุดิบคงคลงัไวบ้างส่วน ท าให้สามารถลดผลกระทบจากราคาเหล็กท่ี
ปรับตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองได ้นอกจากน้ีบริษทัคาดว่าราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงขึ้น เป็นผลดีกบับริษทั เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษทัไดรั้บค าสั่งซ้ือล่วงหนา้จากลูกคา้เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 
โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เลขาฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่
งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

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

เอกสารแนบ 1

้หนา 8 ของ 16



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เลขาฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 618,710,972.90 
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั
ฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 230,267,724 บาท โดยอตัราการ
จ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

นอกจากน้ี ยงัไดแ้สดงขอ้มูลประวติัการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบนั เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,787,079 100.000 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัและ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวินัย  วิทวสัการเวช รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก และนางสุภา 
พรหมสาขา ณ สกลนคร ไดอ้อกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี และงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ** 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม
กรรมการบริษทั
และกรรมการชุด
ยอ่ยในปี 2563 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

- ประธานกรรมการค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

9 ปี 100% 

2. รศ.ดร.เจษฏ ์โทณะวณิก - กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหา

- กรรมการบริหารความเส่ียง

6 ปี 100% 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ (ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 20 ปี 100% 

โดยเลขาฯไดแ้จง้ว่า ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2563  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดงันั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองต้นของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยการประชุมไดจ้ดัให้มีการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการ
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี 2564 จะงดออกเสียงในวาระเลือก
ตนเอง  

ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

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

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

2. รศ.ดร.เจษฏ ์โทณะวณิก 353,772,879 99.996 14,200 0.004 - - 

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเส่ียง

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
กรรมการ (ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั)

353,786,679 100.000 - - 400 0.0001 

เป็นผลใหปี้ 2564 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปัทมา  เลา้วงษ์ 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 2564 เป็นตน้ไป 

**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี เลขาฯไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม และ
ด าเนินการประชุมในวาระถดัไป**  
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 

ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณ
การผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจ
ใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2563 พบว่ามีอตัราท่ี
สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยใน
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทั
ไดแ้สดงค่าตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560-2563 ปี 2559 

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

จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 9 ท่าน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2564 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2563 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(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 
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ทั้งน้ีหากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ 
ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ไดรั้บ
ค่าเบ้ียประชุม 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตาม
การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ท่ีวงเงินรวมสูงสุด 100 ลา้นบาท 

ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,787,079 100.000 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกับ
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้

1. นางสาว กญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549 หรือ
2. นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8593 หรือ 
3. นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10853 หรือ 
4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9919 

และรายช่ือผูส้อบบญัชีเพิ่มเติมจากหนงัสือเชิญประชุมจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสมคิด เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9056 

แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 1 ปี คือในปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่
เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 45,000 บาท หรือ 3.5 % 
ตามอตัราเงินเฟ้อ และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ี
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพื่อประกอบการ
พิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
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2564 
 (อนุมติั) 

2563 2562 2561 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,335,000 1,290,000 1,242,000 1,180,000 

เพิ่มขึ้น (บาท) 45,000 48,000 62,000 80,000 

เพิ่มขึ้น (%) 3.5% 3.9% 5.3% 7.3% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นางสาว กญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย์
2. นายนรินทร์ จูระมงคล
3. นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร
4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย์
5. นายสมคิด เตียตระกูล
6. นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

นายธีรศกัด์ิ 
ฉัว่ศรีสกุล 

นายธีรศกัด์ิ 
ฉัว่ศรีสกุล 

บริษทัผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอและบริษทัแกรนทธ์อนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาว กญัญาณัฐ ศรี
รัตน์ชชัวาลยผ์ูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549 หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหา
พาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9919  หรือ นายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785 
หรือ นางสาวลกัษมี  ดีตระกูลวฒันผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9056 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 353,784,079 100.000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 3,000 0.001 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่

1.1  ค าถาม: จากการท่ีบริษทัเพิ่มก าลงัการผลิตจาก 6.2 ลา้นใบ/ปี ในปี 2558 เป็น 10 ลา้นใบ/ปี ในปัจจุบนันั้น
แบ่งเป็นการขยายแต่ละโรงงานเท่าไร แบ่งเป็นการปรับสายการผลิตในโรงงานท่ี 1 เป็น automation เท่าไร และบริษทัมี
แผนท่ีจะติดตั้งระบบ automation ต่อในโรงงานท่ี 2 หรือ 3 หรือไม่ สุดทา้ยบริษทัคาดว่าจะใชง้บลงทุนทั้งหมดประมาณ
เท่าไร 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบวา่ การเพิ่มก าลงัการผลิตในแต่ละปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี ก าลงัการผลิต วตัถุประสงค ์

2560 7.7 ลา้นใน/ปี ขยายการผลิตถงั 3 ส่วน ในโรงงานท่ี 1 

2561 8.7 ลา้นใน/ปี เพิ่มเคร่ืองจกัรและปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต 

2562 - 2563 10.0 ลา้นใน/ปี มีการน าหุ่นยนตม์าประยกุตใ์ชก้บัการผลิต และการเช่ือม Spud ในโรงงานท่ี 1 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามโครงการท่ีไดย้ืน่เสนอกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษทัคาด
วา่ ช่วงปลายปี 2564 หุ่นยนตใ์ชใ้นการผลิตท่ีโรงงาน 2 และ 3 จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ขยายเพิ่มอีก 1 โรงงานส าหรับการผลิตถงัขนาดใหญ่ปริมาณ 500 ลิตรขึ้นไป ถงั LPG แบบมาตรฐาน หรือถงั ASME  โดย
นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมวา่ จะใชง้บลงทุนทั้งส้ินประมาณ 100 - 150 ลา้นบาท  

1.2  ค าถาม: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 บริษทัไดก้ล่าวในงานบริษทัจดทะเบียนพบผู ้
ลงทุน (Opportunity day) ท่ีผ่านมาว่า มีแผนชะลอการลงทุนต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาซ้ือกิจการแทนการสร้างโรงงาน 
บริษทัมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ วา่จะเลือกลงทุนในภูมิภาคใด และอยา่งไร 

ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ท่ีผ่านมา ท าให้
บริษทัต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ทั้งน้ี บริษทัอยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนการลงทุนใน
ต่างประเทศ 2 ทางเลือก คือ 1.) การซ้ือโรงงานเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในประเทศนั้นๆ หรือ 2.) การควบรวมกิจการกบับริษทัใน
ทอ้งถ่ินของประเทศนั้นๆ (Merger and Acquisition :M&A) โดยค านึงถึงปัจจยัหลกั อนัไดแ้ก่ 1. เส้นทางการขนส่งสินคา้ 2. 
ลดขอ้กีดกนัทางการคา้ (เช่น ก าแพงภาษี) 3. เนน้ฐานลูกคา้หลกัและสามารถขยายต่อไปฐานลูกคา้อ่ืนได ้

2. ค าถาม: นายไววิทย ์พูนจิระเดชมา ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่ ปี 2564 บริษทัคาดวา่จะมีก าไร
สุทธิเทียบเท่า  หรือ มากกวา่ปี 2563 

ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิในการใหข้อ้มูลในส่วนของก าไรสุทธิของปี 2564 แต่โดยปกติบริษทัตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตปีละ 10 – 15% บริษทั
มีความเช่ือมัน่วา่หากสถานการณ์เร่ืองค่าขนส่งดีขึ้นจะสามารถท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
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3. นางรุจิรา สกลวิจิตร ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่

3.1  ค าถาม: ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกคา้เอเชียใต ้และแอฟริกาใต ้มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ตอบวา่ ท่ีผา่นมาตลาดเอเชียใต ้และแอฟริกา เป็นตลาดหลกัของบริษทัท่ีมี
มูลค่าการส่งออกมากท่ีสุด ทั้งน้ีในปี 2564 ตลาดลูกคา้หลกัยงัคงเดิม แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และแอฟริกา พร้อมกบั
ยอดขายของตลาดอเมริกาเหนือ ท่ีเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐ 

3.2  ค าถาม: สถานการณ์คู่แข่งจากประเทศจีนในช่วงน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ทางบริษทัคอยติดตามความเคล่ือนไหวของคู่แข่งจากจีนดว้ย
ความระมดัระวงัอยา่งสม ่าเสมอ โดยคู่แข่งจากจีนไดส่้วนแบ่งทางการตลาดจากภูมิภาคใกลเ้คียงกบัจีน เน่ืองจากค่าขนส่งท่ี
ราคาถูกกว่า เช่น แถบออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมาจากสงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯตั้ง
ก าแพงภาษีสินคา้ถงัแก๊สจากจีนในอตัราท่ีสูง ท าใหบ้ริษทัไดส่้วนแบ่งทางการตลาดในทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น ประกอบ
กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิค-19 ในประเทศอเมริกา และดว้ยสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ ผูบ้ริโภคชาวอเมริกา
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยูใ่นบา้น ท าใหต้ลาดถงัแก๊สอเมริกาเติบโตขึ้นมาก 

4. ค าถาม: นายประสาน เกิดอยู่ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามว่า ในส่วนของปัญหาเร่ืองราคาค่า
ขนส่ง และปริมาณตูไ้ม่เพียงพอ ผูบ้ริหารของบริษทัมีแนวทางการปรับแผนการผลิต และการส่งออกอยา่งไร 

ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า สถานการณ์ในช่วงน้ีมีแนวโน้มดีขึ้น บริษทัวางแผนจดัส่ง
สินคา้ไปยงัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดปัญหาสินคา้คงคา้งในบริเวณโรงงานซ่ึงมีปริมาณมาก โดยคาดวา่ในปลายไตรมาสท่ี 
1 น้ี จะสามารถจดัส่งได ้80% ของปริมาณสินคา้คา้งส่งทั้งหมด นอกจากน้ี นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เสริมว่า ลูกคา้ท่ีมี
การขายแบบ FOB ลูกคา้จะแจง้ให้บริษทัเก็บสินคา้ไวก่้อน เพื่อรอจนกว่าค่าขนส่งจะปรับตวัลงมา หรือ ขอให้ทางบริษทั
จดัหา Freight ในราคาท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ ซ่ึงปัญหาค่าขนส่งน้ีท าให้ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสท่ี 4/2563 
ชะลอตวัลงเล็กน้อย จวบจนไตรมาส 1/2564 อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ผลการด าเนินงานจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาส
ท่ี 2/2564 

ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุมเพิ่มเติม เลขาฯไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุม และแนะน า
วิธีการดูผลการลงคะแนนยอ้นหลงัจากระบบการประชุม และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.42 น. 

………………………………………. ………………………………………. 

(นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์) (นายวินยั วิทวสัการเวช) 

เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 
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เอกสารแนบ 2 
 

หน้า 1 ของ 2 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน และ

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

ช่ือ นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข นายทัยดี  วิศวเวช นายธรรมิก  เอกะหติานนท์ 

 

   

อายุ 69 ปี  82 ปี 52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย ไทย 

ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแต่งตั้ง 

กรรมการ 
 (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการ 
(กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

กรรมการ 
(แต่งตั้งใหม่ แทนท่านท่ีลาออก) 

ต าแหน่งปัจจุบนั • กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทั) 

• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 

• กรรมการ 
 

• กรรมการ 
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 

วันที่เข้ารับต าแหน่ง   4 เมษายน 2538 8 เมษายน 2540 22 มิถุนายน 2564 
จ านวนปีที่เป็น 
กรรมการบริษัทฯ 

27 ปี  25 ปี 9 เดือน 

ประวัติการศึกษา 
 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

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

• DAP จาก IOD 
• EDP จากสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
(5 ปีที่ผ่านมา) 

• มิ.ย. 2564-ปัจจบุนั : ประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั สหมิตร 
ถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

• 2556-ปัจจุบนั : กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหมิตร 
ถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

• 2535-ปัจจุบนั : กรรมการ 

บริษทั สหมิตร ถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

• มิ.ย. 2564-ปัจจบุนั : กรรมการ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2553-ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ (โรงงาน) บริษทั สหมิตร
ถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข นายทัยดี  วิศวเวช นายธรรมิก  เอกะหติานนท์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทฯ อ่ืน 
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564) 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทฯ  
จดทะเบียน 

 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทฯ 
จดทะเบียน 
 

- กิจการท่ีอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจ
กับบริษัท 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564) 
- กรรมการ 

 
- คู่สมรสและบุตร ตาม 

ม.258 

 
 

524,683 หุ้น คิดเป็น 0.10% 
 

ไม่มี 

 
 

19,631,953 หุ้น คดิเป็น 3.67% 
 

7,910,358 หุ้น คิดเป็น 1.48% 
 

 
 

54,337,281 หุ้น คดิเป็น 10.15% 
 

10,000 หุน้ คิดเป็น 0.002% 
 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

ไม่มี ไม่มี • หลานนางสุภา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

• นอ้งชายนางปัทมา เลา้วงษ ์ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 
- คณะกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการสรรหา 
- คณะกรรมการ

ค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ 
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 
7/7 คร้ัง คิดเป็น 100% 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 

 
7/7 คร้ัง คิดเป็น 100% 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 

 
4/4 คร้ัง คิดเป็น 100% 

- 
- 
- 
- 

 
- 

 

 



ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นายสมคดิ เตยีตระกูล

ตาํแหน่ง : กรรมการบรหิาร 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย : ทะเบยีนเลขท ี2785 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตงัแต่ปี 2535 จนถงึปัจจุบนั 

วฒิุทางการศึกษา :  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 51 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2545 – ปัจจุบนั 

2542 – 2562 

2514 – 2543 

2542 - 2545 

: 

: 

: 

: 

กรรมการบรหิาร บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ประธานคณะกรรมการบญัช ีของธนาคารแห่งหนึงซงึเป็น 

  บรษิทัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัการเงนิ (บรษิทัจดทะเบยีนฯ) 

บรษิทั สาํนักงาน เอสจวี-ีณ ถลาง จาํกดั (แอนเดอร์เซ่นประเทศไทย) 

  (หุน้ส่วนปี 2530 – 2543) 

ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีน 

 ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหนึง 

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล ์Somckid.Tiatragul@th.gt.com 

หนาที่ 1 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
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ประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวาลย ์

ตาํแหน่ง : หวัหน้าสาํนักงาน 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขท ี6549 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 24 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2541 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2563 – ปัจจุบนั 

: 

: 

: 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั (หุน้ส่วน ปี 2557 – ปัจจุบนั) 

อนุกรรมการดา้นเทคนิค มาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี

คณะทาํงานศูนยพ์ฒันาและส่งเสรมิคุณภาพสาํนักงานสอบบญัช ี

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  Kanyanat.Sriratchatchaval@th.gt.com  

หนาที่ 2 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารแนบ 3



ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นางสาวอมรจติ เบา้หล่อเพชร 

ตาํแหน่ง : หุน้ส่วน 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขท ี10853 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 16 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2563 - ปัจจุบนั 

2560 – 2563 

2554 – 2560 

2548 - 2554 

: 

: 

: 

: 

หุน้ส่วน ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูอํ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี 

 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีและผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  Amornjid.Baolorpet@th.gt.com  

หนาที่ 3 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารแนบ 3



ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณชิย ์

ตาํแหน่ง : หุน้ส่วน 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขท ี9919 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 16 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2563 - ปัจจุบนั 

2561 – 2563 

2554 – 2561 

2548 - 2554 

: 

: 

: 

: 

หุน้ส่วน ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูอํ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี 

 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีและผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  Saranya.Akharamahaphanit@th.gt.com 

หนาที่ 4 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารแนบ 3



ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นางสาวลกัษม ีดตีระกูลวฒันผล 

ตาํแหน่ง : หุน้ส่วน 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย  : ทะเบยีนเลขท ี9056 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทางการศึกษา : 

: 

บญัชมีหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 21 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

มนีาคม 2564 – ปัจจุบนั 

เมษายน 2563 – กุมภาพนัธ ์2564 

กรกฎาคม 2557 – มนีาคม 2563 

: 

: 

: 

หุน้ส่วน ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูอํ้านวยการ ฝ่าย Business Intelligence  

 แผนกวางแผนกลยุทธ ์(Corporate Strategy) 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูอํ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี 

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  Luxsamee.Deetrakulwattanapol@th.gt.com 

หนาที่ 5 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารแนบ 3



ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั  

ชือ – นามสกลุ : นางสาวเกษณี สระทองพูล 

ตาํแหน่ง : หุน้ส่วน 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตไทย   : ทะเบยีนเลขท ี9262 ซงึไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัช ี

 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตรแีละปรญิญาโท สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี : 20 ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2564 - ปัจจุบนั 

2561 – 2563 

2545 – 2560 

2543 – 2544 

: 

: 

: 

: 

ผูอํ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  

ผูอํ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั มาซาร์ส จาํกดั  

ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั อวีาย จาํกดั 

ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ีบรษิทั เอม็บเีอส แอคเคาน์ตงิ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถือ ณ วนัทีได้รบัแต่งตงั : - ไม่ม ี- 

หมายเลขติดต่อและอีเมล ์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

อเีมล์  Kesanee.Srathongphool@th.gt.com

หนาที่ 6 ของ 6

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารแนบ 3



เอกสารแนบ 4 

หนา้ท่ี 1 ของ 2 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน) 

 
 ข้อ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม 
 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากและปีต่อๆไปให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 ข้อ 21. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 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.  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่น้อย
กวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุ้น 
 ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 



เอกสารแนบ 4 

หนา้ท่ี 2 ของ 2 
 

 ข้อ 33.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนดและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะกบัผูรั้บมอบฉันทะ โดยใหย้ืน่หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 
 ข้อ 34.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน
หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ทั้งน้ีแลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกวา่และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ข้อ 35.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
 ข้อ 36.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ย
การประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 37.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้้นหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
             (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
             (2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
         (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
         (ค)  การท าแกไ้ขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ 
                                           มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอ่ืนโดยมี  
                                           วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรขาดทุน 
         (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
         (จ)  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
         (ฉ)  การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุน้กู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กู ้  
                                           หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
         (ช)  การควบหรือเลิกบริษทั 
 



เอกสารแนบ 5 

หนา้ท่ี 1 ของ 1 

นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”  

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

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

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั* ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

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. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกั

งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้

ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

หนา้ 1 ของ 6 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ  
ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 

ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  
 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และ
ผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา
ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ 
ผูรั้บมอบฉันทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 



เอกสารแนบ 6 

หนา้ 2 ของ 6 
 

3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในการท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อลงทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 

1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉันทะแทน 
 2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไป
กบัหนงัสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะจากจ านวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) จากเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting 
(www.smpcplc.com / นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  

➢ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
➢ แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
➢ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบ
ฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

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

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อใหถู้กตอ้งและ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ท่านผูถื้อหุ้น บริษทัจะปิดอากรแสตมป์
ใหก้บัเอกสารของท่านเม่ือส่งกลบัมาท่ีบริษทั 

http://www.smpcplc.com/Investor
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4. ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมาท่ี ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู ้
ถือหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีตน
ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 
 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

 ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่  
14 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565โดยกรอกขอ้มูลยนืยนัตวัตนส าหรับการเขา้ร่วมประชุม และใชบ้ตัรประชาชน 
ท่ีเป็นตวัจริงออกโดยส่วนราชการและยงัไม่หมดอายเุพียงอย่างเดียวเท่านั้น 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 “คู่ มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder 
Meeting)” บนเวบ็ไซต ์www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders’ Meeting 
(www.smpcplc.com / นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้) 

ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนยนืยนัตวัตนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางบริษทัฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจะแจง้ผลการลงทะเบียน รวมทั้งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) เพื่อ
ใชล้อ็กอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)ใหท้่านผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นทางอีเมล (E-mail) ท่ีท่านไดแ้จง้แก่บริษทั โดยจะเร่ิม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

  
            (ส าหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง Pre-Registration) 

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉนัทะท่ี

บริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ ทางไปรษณีย ์มายงัส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 
ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 
มีนาคม 2565 เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
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ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารมอบฉนัทะแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) เพื่อใชล้อ็กอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-
Shareholder Meeting) ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะ ผา่นทางอีเมล (E-mail) ท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้จง้แก่บริษทัในหนงัสือมอบฉันทะ 
โดยจะเร่ิม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
หมายเหตุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีเอกสารส่งมาถึงบริษทัฯ ล่าชา้กวา่

ก าหนดเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
- การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช ้หนึ่ง e-mail address ต่อ การ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่าน้ัน หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูถื้อหุน้ และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนในเวลา
เดียวกนั หรือ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีรับมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้หลายราย *** กรุณาเตรียม e-mail address และ
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพือ่ร่วมประชุม  ตามจ านวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ *** 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการใหช่ื้อผูเ้ขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) กบัผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผา่น (Password) สูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บแจง้จากทางบริษทั โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ 
ทันทีก่อนเร่ิมการประชุม 

 
3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บริษทัขอแนะน าใหผู้ถื้อหุ้นมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใดไดแ้ก่ นายวินยั วิทวสัการเวช หรือ นายธนฑิต เจริญจนัทร์  เพื่อเขา้ร่วมประชุม
แทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ ทางไปรษณีย ์มายงัส่วนงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 6 

หนา้ 5 ของ 6 
 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ  

3. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธี
เดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดมี้ค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาใน
หนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษทัฯ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของเอกสาร และท าการลงทะเบียนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ DAP e-Shareholder Meeting ท่ีได ้Log-in ไวก่้อนหนา้น้ี โดยการลงคะแนนเสียง
จะตอ้งท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวมีมติอนุมติั (เห็นดว้ย) ตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ทั้งน้ี หากก าหนดเวลาลงคะแนนใน
วาระนั้นๆ ยงัมีอยู ่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกลบัไปแกค้ะแนนเสียงภายในเวลาท่ีระบบก าหนดได ้โดยในการนบัคะแนน
เสียงในวาระเหล่าน้ี บริษทัฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และ
ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกลบัไปยงัหนา้ DAP e-Shareholder Meeting และกดแจง้ความ
ประสงคท่ี์ไอคอน          จากนั้นพิมพ ์ช่ือ-นามสกุล และค าถามท่ีตอ้งการสอบถามไวโ้ดยละเอียด กดปุ่ ม ”ยนืยนั” เพื่อส่ง
ค าถามเขา้คิวรอไว ้ 

7. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน  
2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตาม

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

3) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
4) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ขอใหง้ดออกเสียงในเร่ืองนั้น 

8. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ  



เอกสารแนบ 6 

หนา้ 6 ของ 6 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มูลการ
ยนืยนัตวัตน และลงคะแนนตาม
เอกสารมอบฉนัทะ ในวนัประชุม 

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น 

ลงทะเบียนยืนยนัตนเองผา่น  
DAP e-Shareholder Meeting 

เปิดประชุม E-AGM เวลา 14.00 น. 

ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

ประมวลผลคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการและนบั
คะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 
 ทางไปรษณีย ์เท่านั้น 

บริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มูลการยืนยนัตวัตน 

บริษทัฯ ด าเนินการส่ง Username & Password 
พร้อมคู่มือการใชง้านใหผู้ถื้อหุ้น 

วนัประชุม  
เร่ิมเขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เวลา 13.00 น. 

กรณีมอบฉนัทะ 

อนุมติัการเขา้ร่วมประชุม 

ส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 
ทางไปรษณีย ์เท่านั้น 
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