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ท่ี SMPC 149/2565 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประชุมเม่ือ  
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 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 10 52,253,764 9.76 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 37 303,702,948 56.71 
รวม 47 355,956,712 66.47 
 
ซ่ึงถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้-ออกประชุมระหว่างวาระจ านวน 2 ท่าน คิดเป็น

จ านวนหุน้  52,510,350 หุน้ (คิดเป็น 9.81%) โดยท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ และมี
มติดงัต่อไปน้ี 

1. ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2564 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระน้ี

ไม่มีการลงมติ 
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2. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 358,025,194 100 

ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 100 0.00003    

3. ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 
4. ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,155,362 99.99997 

ไม่เห็นชอบ 100 0.00003    

งดออกเสียง - - 

5. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2564 
ในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  251,687,977 บาท โดย
อตัราการจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,451,562 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

6. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นรายบุคคล และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงใน

วาระเลือกตนเอง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข 302,926,779 100 - - 524,683 - 

(กรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามผูกพนับริษทั) 
2. นายทยัดี วิศวเวช 283,523,409 100 - - 19,631,953 - 

(กรรมการ)  

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
(กรรมการ) 
(แทนนางอุบล เอกะหิตานนท)์ 

246,416,223 100 - - 57,035,239 - 

เป็นผลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ รองประธานกรรมการ 

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

5. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

7. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึง

เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน (อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม (จ่ายในอตัราเดียวกบัปีก่อน) 

ต าแหน่ง ปี 2565 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2564 
 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(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 
2. ผลประโยชน์อ่ืน 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการท่ีวงเงินรวม
สูงสุด 100 ลา้นบาท 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดงัน้ี 

   มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,446,362 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
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8. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ  นางสาว กญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์
เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลข
ทะเบียน 9919 หรือ นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล  เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 
9262 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหา
พาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี (หน่ึงล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 
45,000 บาท หรือ 3.4% ตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,446,362 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

9. ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 16.08 น. 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 

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


