ที่ SMPC 061/2563
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง

ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 เปน
เงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.42 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2562 คงเหลือเงินปนผลจายสําหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ที่มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 96,391,140 บาท
โดยเงินปนผลทั้งหมดจายจากกําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ
ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563 และมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 หากการจายเงินปนผลประจําป 2562 ไดรับการอนุมัติจากผูถือ
หุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
2. ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
3. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง กรรมการ 3 ทานที่ถึงกําหนดตองออกตามวาระกลับเขา
เป น กรรมการของบริษั ท ฯอี กวาระหนึ่ ง รวมถึงอนุ มั ติ แต งตั้ งนายธนฑิ ต เจริญ จัน ทร เป นกรรมการแทนนาย
โกมินทร ลิ้นปราชญา ที่ลาออก ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3
ทาน มีดังตอไปนี้

หนาที่ 1

ชื่อ

ประเภทกรรมการ

จํานวนปที่ดํารง
ตําแหนง

การเขารวม
ประชุม
ในป 2562

สถานะ

กรรมการ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท)

20 ป

100%

กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6 ป

100%

กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

3.นายธนฑิต เจริญจันทร

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

8 เดือน

100%

แตงตั้งแทนกรรมการ
ทานที่ลาออก

1.นางปทมา เลาวงษ

เปนผลใหคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ทาน ดังตอไปนี้
1. นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นางอุบล เอกะหิตานนท

รองประธานกรรมการ

3. นายสุรศักดิ์ 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. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจําป 2563 รวม 9 ทาน
ที่วงเงินรวมไม เกิน 6 ลานบาท/ป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับปกอน (อัตราเดิมตั้งแต 2560) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท
ประธาน

60,000

10,000

กรรมการ

10,000

10,000

หนาที่ 2

ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

50,000

-

กรรมการ

30,000

-

ประธาน

20,000

10,000

กรรมการ

15,000

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหา
ประธาน/กรรมการ
5. คณะกรรมการคาตอบแทน
ประธาน/กรรมการ
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธาน/กรรมการ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน/กรรมการ

ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย (ไมรวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกวา 1 คณะ
กําหนดใหรับคาเบี้ยประชุมไดสูงสุด 1 คณะ สวนกรรมการบริหารและ/หรือผูบริหารในคณะกรรมการชุดยอย จะ
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
นอกจากคาตอบแทนกรรมการรายเดือนและคาเบี้ยประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทไดรับสิทธิคุมครอง
ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
5. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นาย
นรินทร จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว
ศรัณ ญา อัครมหาพาณิ ชย เลขทะเบี ยน 9919 แหงบริษั ท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญ ชีของ
บริษัทฯประจําป 2563 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําปเทากับ 1,290,000 บาท/ป เพิ่มจากปกอน 48,000 บาท/
ป คิดเปน 3.86%
6. ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองอินฟ
นิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพิ นี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
หนาที่ 3

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2563
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ์เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (Record Date) ในวันที่
6 มีนาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)
กรรมการผูจัดการ

หนาที่ 4

