ที่ SMPC 133/2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

ขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท สหมิ ต รถั ง แก๊ ส จ ากั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ฯ) ครั้ง ที่ 1/2565 เมื่ อ วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติสาคัญ ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
1. ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า งบการเงิ น ประจ าปี 2564 สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 เป็ นเงิน
สดให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ในอัต ราหุ้ น ละ 0.82 บาท ซึ่ ง ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลไปแล้ว ส าหรับ งวด
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท ที่มลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2564 คงเหลือเงินปั นผลจ่ายสาหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.47 บาท ที่มลู ค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 251,687,977 บาท
โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจ่ายจากกาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการมีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 และมี
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2565 หากการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกาหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี ้

หน้าที่ 1

ชื่อ

ประเภทกรรมการ

จานวนปี ท่ี
ดารง
ตาแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุมกรรมการ
บริษัทและ
กรรมการชุด
ย่อยในปี 2564

ประธานกรรมการบริหาร

27 ปี

100%

2. นายทัยดี วิศวเวช

กรรมการ

25 ปี

100%

3.นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

กรรมการ

6 เดือน

100%

1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิรสิ ขุ

(แทนนางอุบล เอกะหิตานนท์)
เป็ นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทงั้ หมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายวินยั วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสุรศักดิ์ เอิบสิรสิ ขุ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

3. นางปั ทมา เล้าวงษ์

กรรมการและรองประธานกรรมการ

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

กรรมการ

5. นายทัยดี วิศวเวช

กรรมการ

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

กรรมการ

7. นายธนฑิต เจริญจันทร์

กรรมการอิสระ

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระ

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการอิสระ

4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจาปี 2565 รวม 9 ท่าน ที่
วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ก่อน (อัตราเดิมตัง้ แต่ 2560) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หน้าที่ 2

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธานกรรมการ

60,000

10,000

ประธานกรรมการบริหาร

60,000

10,000

กรรมการบริหาร

40,000

10,000

กรรมการ

10,000

10,000

ประธาน

30,000

10,000

กรรมการ

25,000

10,000

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
(คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการความเสี่ยง)
ประธาน/กรรมการ
10,000
หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ กาหนดให้
รับค่าเบีย้ ประชุมได้สงู สุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ ริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้
ประชุม
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รบั สิทธิคมุ้ ครอง
ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท
5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว
กัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว
ศรัณ ญา อัครมหาพาณิ ชย์ เลขทะเบีย น 9919 หรื อ นางสาวลัก ษมี ดี ตระกูล วัฒ นผล เลขทะเบีย น 9056 หรือ
นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ
ประจาปี 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนประจาปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี เพิ่มขึน้
จากปี ก่อน (ปี 2564) ที่ 45,000 บาท/ปี คิดเป็ น 3.4%
6. ที่ประชุมมีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น ณ สานักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส
จากัด มหาหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

หน้าที่ 3

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2565
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิรสิ ขุ )
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

หน้าที่ 4

