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ท่ี SMPC 061/2563 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

เร่ือง   ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน   กรรมการและผูจัดการ 
           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 เปน
เงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.42 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 1 
มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท ท่ีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2562 คงเหลือเงินปนผลจายสําหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ท่ีมูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1.00 บาท  หรือคิดเปนเงินท้ังส้ินไมเกิน  96,391,140 บาท 

โดยเงินปนผลท้ังหมดจายจากกําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ 
ท่ีจาย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

คณะกรรมการมีมติกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 8 เมษายน 2563 และมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 30 เมษายน 2563 หากการจายเงินปนผลประจําป 2562 ไดรับการอนุมัติจากผูถือ
หุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  

2. ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

3. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง กรรมการ 3 ทานท่ีถึงกําหนดตองออกตามวาระกลับเขา
เปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหน่ึง รวมถึงอนุมัติแตงต้ังนายธนฑิต เจริญจันทร เปนกรรมการแทนนาย 
โกมินทร ล้ินปราชญา ท่ีลาออก ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 
ทาน มีดังตอไปน้ี  
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ชื่อ ประเภทกรรมการ จํานวนปที่ดํารง
ตําแหนง 

การเขารวม
ประชุม 

ในป 2562 

สถานะ 

1.นางปทมา เลาวงษ กรรมการ 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัท) 

20 ป 100% กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   6 ป 100% กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

3.นายธนฑิต เจริญจันทร กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8 เดือน 100% แตงต้ังแทนกรรมการ
ทานที่ลาออก 

เปนผลใหคณะกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 9 ทาน ดังตอไปน้ี 

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

4. นางปทมา  เลาวงษ กรรมการ 

5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

6. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ 

7. นายธนฑิต เจริญจันทร กรรมการอิสระ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

4. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจําป 2563 รวม 9 ทาน 
ท่ีวงเงินรวมไมเกิน 6 ลานบาท/ป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับปกอน (อัตราเดิมต้ังแต 2560) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

ตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง) 

1. คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 60,000 10,000 
กรรมการ 10,000 10,000 
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ตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/ครั้ง) 

2. คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน 50,000 - 
กรรมการ 30,000 - 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 20,000 10,000 
กรรมการ 15,000 10,000 

4. คณะกรรมการสรรหา 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 

5. คณะกรรมการคาตอบแทน 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 

6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 

 
ท้ังน้ีหากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย (ไมรวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา 1 คณะ 

กําหนดใหรับคาเบี้ยประชุมไดสูงสุด 1 คณะ สวนกรรมการบริหารและ/หรือผูบริหารในคณะกรรมการชุดยอย จะ
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

นอกจากคาตอบแทนกรรมการรายเดือนและคาเบี้ยประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทไดรับสิทธิคุมครอง
ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 

5. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังนายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นาย
นรินทร  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว
ศรัณญา อัครมหาพาณิชย เลขทะเบียน 9919 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯประจําป 2563 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําปเทากับ 1,290,000 บาท/ป เพิ่มจากปกอน 48,000 บาท/
ป คิดเปน 3.86% 

6. ท่ีประชุมมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ หองอินฟ
นิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระท่ี 1     เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
วาระท่ี 3  คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
วาระท่ี 5         พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563  
วาระท่ี 8         พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2563 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิ์เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (Record Date) ในวันท่ี 
6 มีนาคม 2563 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข) 
            กรรมการผูจัดการ 

 


