ที่ SMPC 033/2019
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง

ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ไมมีเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
4. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 เปน
เงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.63 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2561 คงเหลือเงินปนผลจายสําหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท ที่มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 176,717,090 บาท
โดยเงินปนผลทั้งหมดจายจากกําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ
ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 หากการจายเงินปนผลประจําป 2561 ไดรับการอนุมัติจากผูถือ
หุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
5. ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
6. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง กรรมการ 3 ทานที่ถึงกําหนดตองออกตามวาระกลับเขา
เปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ทาน มีดังตอไปนี้
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ชื่อ

ประเภทกรรมการ

จํานวนปที่ดํารง
ตําแหนง

การเขารวมประชุม
ในป 2561

1. นางอุบล เอกะหิตานนท

รองประธานกรรมการ

12 ป

100%

2. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

กรรมการ

24 ป

100%

3. นายทัยดี วิศวเวช

กรรมการ

22 ป

67%

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. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ที่ถึงกําหนดตองออกตามวาระ กลับเขาดํารง
ตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เปนผลใหคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน มีดังตอไปนี้
1. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)
วาระดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2564
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน)
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563
3. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานกฎหมาย)
วาระดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563
8. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจําป 2562 รวม 9 ทาน
ที่วงเงินรวมไมเกิน 6 ลานบาท/ป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับปกอน (2561) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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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. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว
กั ญ ญาณั ฐ ศรีรัต น ชั ช วาลย เลขทะเบี ย น 6549 หรือ นายธี รศั ก ดิ์ ฉั่ วศรีส กุ ล เลขทะเบี ย น 6624 หรือ นาย
นรินทร จูระมงคล เลขทะเบี ยน 8593 แห งบริษั ท แกรนท ธอนตัน จํากัด เป นผูต รวจสอบบั ญ ชีของบริษั ท ฯ
ประจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําปเทากับ 1,242,000 บาท/ป เพิ่มจากปกอน 62,000 บาท/ป คิด
เปน 5.3%
11. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 898,972 บาท
จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิธีตัดจําหนายหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดจํานวน
898,972 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
12. ที่ประชุมมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลอง
กับ การลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 535,506,333 บาท (หารอยสามสิบหาลานหาแสนหกพันสามรอย
สามสิบสามบาทถวน)
แบงออกเปน
535,506,333 หุน (หารอยสามสิบหาลานหาแสนหกพันสามรอย
สามสิบสามหุน)
มูลคาหุนละ
1.00 บาท (หนึ่งบาทถวน)
โดยแยกออกเปน
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หุนสามัญ

535,506,333 หุน

หุนบุริมสิทธิ

(หารอยสามสิบหาลานหาแสนหกพันสามรอย
สามสิบสามหุน)

-ไมมี- หุน

13. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
14. คณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
15. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห อ งอิ น ฟ นิ ตี้ ชั้ น 7 โรงแรมเอทั ส ลุ ม พิ นี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2562
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 898,972 บาท จาก 536,405,305
บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิธีตัดจําหนายหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดจํานวน
898,972 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับ การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
โดยกํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ์ เข า ร ว มประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2562 (Record Date) ในวั น ที่
26 กุมภาพันธ 2562
16. ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)
กรรมการผูจัดการ
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