ที่ SMPC 049/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง

ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 14
กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ไมมีเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
4. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 เปนเงิน
สดใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 1 มกราคม – 30
มิถุนายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปนผลจาย
สําหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนเงิน
ทั้งสิ้นไมเกิน 186,195,606 บาท
โดยเงินปนผลทั้งหมดจายจากกําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่
จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561
และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 หากการจายเงินปนผลประจําป 2560 ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
5. ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว างบการเงิน ประจํ าป 2560 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
6. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง กรรมการ 3 ทาน ที่ถึงกําหนดตองออกตามวาระกลับเขา
เปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ทาน มีดังตอไปนี้

หนา 1

ชื่อ

ประเภทกรรมการ

จํานวนปที่ดํารง การเขารวมประชุม
ตําแหนง
ในป 2560

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

6 ป

100%

2. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

3 ป

83%

กรรมการ

17 ป

100%

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

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. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา

กรรมการอิสระ

8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระ

9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก

กรรมการอิสระ

7. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน คือ นางวีระวรรณ บุญขวัญ และ รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก ที่ถึง
กําหนดตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เปนผลใหคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ทาน
ดังตอไปนี้
1. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)
วาระดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบคราวละ 2 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2562
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
3. รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก
กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานกฎหมาย)
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
8. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 รวม 9 ทาน ที่วงเงิน
รวมไมเกิน 6 ลานบาท/ป ซึ่งเปนอัตราเดียวกับปกอนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนา 2

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธาน

60,000

10,000

กรรมการ

10,000

10,000

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธาน

50,000

-

กรรมการ

30,000

-

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธาน

20,000

10,000

กรรมการ

15,000

10,000

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ตําแหนง

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนง

10. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว
กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล 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. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. คณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
13. ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ โครงการ พารค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
หนา 3

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ์เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (Record Date) ในวันที่ 28
กุมภาพันธ 2561
14. ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)
กรรมการผูจัดการ

หนา 4

