
 

 

ที SONIC-031/2563 
วนัที 24 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เรอืง กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล  
(สาํหรบัผลประกอบการ ตงัแตว่นัที 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562) (เปลียนสถานทีประชมุ) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มติทีสาํคญัจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
ครงัที 1/2563 ซงึประชมุเมือวนัที 24 กมุภาพนัธ ์2563 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 
 

1. คณะกรรมการมีมติอนมุติังบการเงินสาํหรบัรอบปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
 

2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบพิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่าย 
เงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562  
2.1 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจดัสรรเงินกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญติั
บรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  จาํนวน 2,239,182  บาท  

2.2 การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครงัที 1/2563 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ ์
2563 ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบั
ปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทังจัดสรรกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสาํรองตาม
กฎหมายเป็นจาํนวน 2,239,182 บาท (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปีของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของรอบปีบญัชี ตงัแตว่นัที 
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จาํนวน 550,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 
0.05 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 27,500,000 บาท  
 
บรษัิทฯ จะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผลประจาํปี (Record Date)  
ในวนัที 30 เมษายน 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 13 พฤษภาคม 2563  
ใหน้าํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติั ตอ่ไป 

 
3. คณะกรรมการมีมติแตง่ตงักรรมการบรษัิททีออกตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่  

ท่านที 1  รศ.ดร. วนัชยั รตันวงษ ์
ท่านที 2  นายวฒิุชยั สรุยิวรวงศ ์
 
 



 

 

 
4. คณะกรรมการมีมติแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. เพิมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ขอ้ที 34 ถึง 43 

ขอ้ความดงันี  
 

ขอ้ 34 ประกอบกิจการใหบ้รกิารฝึกอบรมการจดัการสินคา้ 
ขอ้ 35 ประกอบกิจการใหค้าํแนะนาํและคาํปรกึษาดา้นการจดัการสินคา้ 
ขอ้ 36 ประกอบกิจการนาํเขา้วสัดแุละบรรจภุณัฑท์ีใชใ้นการบรรจหุีบห่อทกุชนิด 
ขอ้ 37 ประกอบกิจการส่งออกและใหบ้ริการบรรจหุีบห่อสินคา้อนัตราย เช่น สารเคมี วตัถไุวไฟ เป็น

ตน้ รวมทงับรกิารขนสง่สินคา้ดงักลา่ว 
ขอ้ 38 ประกอบกิจการซือขาย ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือรถยนตท์กุชนิด ขายอะไหลแ่ละอปุกรณต์กแตง่ พรอ้ม

ทงัติดตงัสาํหรบัรถยนตท์กุชนิด 
ขอ้ 39 โอน รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งทีเกิดจากการจาํหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการ การใหกู้ยื้มเงิน ใหเ้ช่า 

เช่าซือซงึสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นทกุประเภททกุชนิด 
ขอ้ 40 ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และดาํเนินการดา้นติดตามทวงถามหนีสิน รวมทัง

ธุรกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการทวงถามหนีสิน (เมือไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
แลว้) 

ขอ้ 41 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนีหรือรับชําระเงินและจากการเพิม
วตัถปุระสงคด์งักล่าวบรษัิทจะตอ้งแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 3. เพือให้
สอดคลอ้งกบัการเพิมวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

ขอ้ 42 ประกอบกิจการสถานีบริการนาํมนัเชือเพลิง และใหบ้ริการซ่อมแซม บาํรุงรกัษา ตรวจสอบ 
อัดฉีด พ่นนาํยากันสนิมสาํหรบัยานพานะทุกประเภท รวมทังบริการติดตัง ตรวจสอบและ
แกไ้ขอปุกรณป์อ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 

ขอ้ 43 ประกอบธุรกิจเป็นผูค้า้นาํมันเชือเพลิง และผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมอืนทีใชเ้ป็นเชือเพลง หรือ
เป็นสิงหลอ่ลืน และประกอบธุรกิจเป็นผูท้าํการขนสง่นาํมนัเชือเพลิงดงักลา่วนนั 

 
5. คณะกรรมการมีมติกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  

ณ หอ้งประชมุของบรษัิท (สาํนกังานใหญ่) เลขที 79/349, 350 ชนัที 1, 2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชมุดงันี 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
วาระที 2 พิจารณารบัทราบรายงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 และ

รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิท 



 

 

วาระที 3  พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็สาํหรบัรอบปี
บญัชี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต  

วาระที 4  พิจารณาและอนมุติัจดัสรรเงินกาํไรเพือเป็นเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมา สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

วาระที 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน 
ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 

วาระที 6 พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 
วาระที 7 พิจารณาและอนมุติัเลือกตงักรรมการบรษัิทแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
วาระที 8 พิจารณาและอนมุติัแตง่ตงักรรมการบรษัิทเขา้ใหม่เพิมเติมจาํนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 

8 คน 
วาระที 9  พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. และการเพิม

วตัถปุระสงคข์องบรษัิท ขอ้ 34 ถึง 41 
วาระที 10  พิจารณารบัทราบการแกไ้ข/เปลียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
วาระที 11 เรอืงพิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)  

 
ทงันีคณะกรรมการมีมติกาํหนดใหผู้มี้รายชือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัที 9 มีนาคม 2563 มีสิทธิเขา้รว่ม 

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซงึเป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date)  
 

 อนงึ ตามทีบรษัิทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 สง่คาํถาม
ลว่งหนา้  และเสนอชือบคุคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เป็นการลว่งหนา้ 
ตงัแตว่นัที 11 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2562  ไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซดข์องบรษัิทที http://www.sonic.co.th สว่นนกั-ลงทนุ
สมัพนัธ ์นนัปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอเรอืงใดในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2563  

 
จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) 

 
-ลงนาม-  -ลงนาม- 

(ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท)์  (นายรนทั เลียวเลิศสกลุชยั) 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  กรรมการ / เลขานกุารบรษัิท 

 
 


