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ที่ SMPC 133/2565 

วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง   ขอแจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่                   
14 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติส  าคญั ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2. ที่ประชุมมีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เป็นเงิน
สดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับงวด                  
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35  บาท ที่มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 
2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.47 บาท ที่มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  251,687,977 บาท 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 และจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการมีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 และมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565 หากการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
มีมตใิหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ 3 ท่านที่ถึงก าหนดตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบรษิัทฯอีกวาระหนึ่ง มีรายนามดงัต่อไปนี ้ 
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ชื่อ ประเภทกรรมการ จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง 

การเขา้รว่ม
ประชมุกรรมการ
บรษิัทและ
กรรมการชดุ
ย่อยในปี 2564 

1. นายสรุศกัด์ิ เอิบสิรสิขุ ประธานกรรมการบรหิาร 27 ปี 100% 

2. นายทยัดี วิศวเวช กรรมการ  25 ปี 100% 

3.นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์

(แทนนางอบุล เอกะหิตานนท)์ 

กรรมการ 6 เดือน 100% 

เป็นผลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีทัง้หมด 9 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสรุศกัด์ิ เอิบสิรสิขุ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

3. นางปัทมา  เลา้วงษ์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 

4. นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

5. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 

7. นายธนฑิต เจรญิจนัทร ์ กรรมการอิสระ 

8. นางวีระวรรณ บญุขวญั กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

4. ที่ประชุมมีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจ าปี 2565 รวม 9 ท่าน ที่
วงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน (อตัราเดิมตัง้แต่ 2560) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 

ประธานกรรมการบรหิาร 60,000 10,000 

กรรมการบรหิาร 40,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 30,000 10,000 

กรรมการ 25,000 10,000 

3. คณะกรรมการชดุย่อยอื่น 
(คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และ
คณะกรรมการความเสี่ยง) 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 

 
หากวนัใดมีการประชมุคณะกรรมการชดุย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ ก าหนดให้

รบัค่าเบีย้ประชมุไดส้งูสดุ 1 คณะ สว่นกรรมการบรหิารและ/หรือผูบ้รหิารในคณะกรรมการชดุย่อย จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้
ประชมุ 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทไดร้บัสิทธิคุม้ครอง
ตามการประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสงูสดุ 100 ลา้นบาท 

5. ที่ประชุมมีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ  นางสาว 
กญัญาณฐั ศรีรตันช์ชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หลอ่เพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว
ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล  เลขทะเบียน 9056 หรือ 
นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 แห่งบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทฯ
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี เพิ่มขึน้
จากปีก่อน (ปี 2564) ที่ 45,000 บาท/ปี คิดเป็น 3.4% 

6. ที่ประชมุมีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส 
จ ากัด มหาหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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วาระที่ 1     เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
วาระที่ 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 31 มนีาคม 2564 
วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 
วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 5         พิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  
วาระที่ 8         พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่    
28 กมุภาพนัธ ์2565 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนบัถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสรุศกัด์ิ  เอิบสิรสิขุ) 

ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
 


