
 หนา 1 
 

 
 
 
 
ท่ี SMPC 049/2561 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 

เร่ือง   ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน   กรรมการและผูจัดการ 
           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติสําคัญ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. ไมมีเร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

2. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2560 วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  

3. ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

4. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 เปนเงิน
สดใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 1 มกราคม – 30 
มิถุนายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท ท่ีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปนผลจาย
สําหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท ท่ีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท  หรือคิดเปนเงิน
ท้ังส้ินไมเกิน  186,195,606 บาท 
 โดยเงินปนผลท้ังหมดจายจากกําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ท่ี
จาย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  
 คณะกรรมการมีมติกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 4 เมษายน 2561  
และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 เมษายน 2561 หากการจายเงินปนผลประจําป 2560 ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  

5. ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

6. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง กรรมการ 3 ทาน ท่ีถึงกําหนดตองออกตามวาระกลับเขา
เปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 ทาน มีดังตอไปนี้  
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ช่ือ ประเภทกรรมการ จํานวนปท่ีดํารง
ตําแหนง 

การเขารวมประชุม 
ในป 2560 

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 6 ป 100% 

2. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 ป 83% 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 17 ป 100% 

เปนผลใหคณะกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 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. นายโกมินทร  ล้ินปราชญา กรรมการอิสระ 

8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

7. ท่ีประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน คือ นางวีระวรรณ บุญขวัญ และ รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก ท่ีถึง
กําหนดตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เปนผลใหคณะกรรมการตรวจสอบมีท้ังหมด 3 ทาน 
ดังตอไปนี้ 

1. นายโกมินทร  ล้ินปราชญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)  
วาระดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบคราวละ 2 ป ต้ังแตเดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2562 
2. นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)  
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ป  ต้ังแตเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 
3. รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานกฎหมาย) 
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ป  ต้ังแตเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 

8. ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

9. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 รวม 9 ทาน ท่ีวงเงิน
รวมไมเกิน 6 ลานบาท/ป ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับปกอนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง เงินประจําตําแหนง  
(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คร้ัง) 

ประธาน 60,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

ตําแหนง เงินประจําตําแหนง  
(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คร้ัง) 

ประธาน 50,000 - 

กรรมการ 30,000 - 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง เงินประจําตําแหนง  
(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คร้ัง) 

ประธาน 20,000 10,000 

กรรมการ 15,000 10,000 

 
10. ท่ีประชุมมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว

กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย เลขทะเบียน 6549  หรือ นายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย  พูล
สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2561 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําปเทากับ 1,180,000 บาท/ป เพิ่มจากปกอน 80,000 บาท/ป คิดเปน 
7.3% 

11. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเร่ืองสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. คณะกรรมการบริหารรายงานเร่ืองสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

13. ท่ีประชุมมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.  
ณ โครงการ พารค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขท่ี 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 
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วาระท่ี 3     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
วาระท่ี 5        พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 
วาระท่ี 6     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
วาระท่ี 7     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561  
วาระท่ี 8        พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561 
วาระท่ี 9    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธ์ิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (Record Date) ในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2561  

14. ไมมีผูเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาพิจารณา 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

        ........................................ 
       (นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข) 
            กรรมการผูจัดการ 
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