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ท่ี UMI 12/2561 

       

วนัท่ี  15  มีนาคม  2561 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 2. รายงานประจาํปี 2560 (ในรูปแบบ CD) 

 3. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) หรือ UMI มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชุมชั้น 27 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ 

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยมี

สาํเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1.  

ความเห็นคณะกรรมการ

ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร 

 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการดาํเนินงานและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

17,453,256.- บาท ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 : บริษทัมีผลประกอบการประจาํปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขาดสุทธิรวม  

ความเห็นคณะกรรมการ

ปีท่ีผา่นมา และควรอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2560 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ บริษทัไม่ตอ้งสาํรองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษทัได้

สาํรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  และใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการของปี 2560 
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ความเห็นคณะกรรมการ

สมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการของปี 2560 ส่วนสาํรองตามกฎหมายนั้น 

บริษทัไดส้าํรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

 เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัในปี 2560 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 17,453,256.- บาท จึงเห็น  

  

ระเบียบวาระที ่4.  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง หน่ึงในสามเป็นอตัรา และกรรมการท่ีพน้จาก 

 : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21. กาํหนดไวว้า่ในการ 

ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้และในปี 2560 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน คือ 

ความเห็นคณะกรรมการ

จึงไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเวน้กรรมการผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติั 

 เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคดัเลือก 

ดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึง 

ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอช่ือกรรมการทั้ง 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้   

สาํหรับประวติัเก่ียวกบัอาย ุ การศึกษา การถือหุน้ในบริษทั จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการใน 

รอบปีท่ีผา่นมา วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทาํงาน 

และการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถ 

ศึกษารายละเอียดไดใ้นรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัในหวัขอ้ 5.2.1.1 ซ่ึงไดร้ะบุหนา้ไวด้งัน้ี 

ลาํดบั ช่ือ- นามสกลุ 

เลขทีห่น้าใน

รายงาน

ประจาํปี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่

แข่งขนั/เกี่ยวเนือ่งกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

ดาํรงตาํแหน่ง 

1 ร้อยเอกเศรณ ี   เพญ็ชาต ิ 20 ไม่ม ี ประธานกรรมการ 

2 นายมารุต          มงัคละพฤกษ์ 26 
กรรมการ                        

บมจ. ท.ีท.ีเซรามคิ 

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการ 

3 นางนิภานันท์    ตนัตรานนท์ 23                      ไม่มี กรรมการ 

4 นายสมบูรณ์      อุรานุกูล 27 
กรรมการ 

บมจ. ท.ีท.ีเซรามคิ 
กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือ- นามสกลุ ตาํแหน่ง การดาํรงตาํแหน่ง / วาระ 

1   ร้อยเอกเศรณ ี    เพญ็ชาต ิ               ประธานกรรมการ  9 วาระ 

2   นายมารุต          มงัคละพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ  5 วาระ 

3   นางนภิานนัท์    ตนัตรานนท์                      กรรมการ 9 วาระ 

4   นายสมบูรณ์      อุรานุกูล กรรมการผู้จดัการ 1 วาระ 
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ระเบียบวาระที ่5.  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

และตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั  มาตรา 90 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัไม่ไดก้าํหนดไว ้ การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียงสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมด 

 : คณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดนโยบายและหลกัการซ่ึงสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั  

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ

และผลประกอบการของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆละ 

20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้

จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกาํหนดน้ี สาํหรับการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละคร้ัง รวมปีละ 

 เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยไดพิ้จารณาเปรียบเทียบการขยายตวั 

4 คร้ัง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากน้ี ใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากบัเบ้ียประชุมรายเดือนท่านละ  

20,000.- บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อคร้ังตามลาํดบั 

การกาํหนดค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2561 เท่ากบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปี 2560 แต่งดจ่ายเงิน

โบนสั ในปี 2561 ในขณะท่ีปี 2560 กรรมการไดรั้บโบนสัคนละ 240,000.- บาท ส่วนประธานกรรมการไดรั้บโบนสั 480,000.- 

บาท 

ทั้งน้ี บริษทัมิไดมี้การจ่ายผลประโยชนอ่ื์นใดแก่กรรมการอีก  ยกเวน้เงินเดือนของผูด้าํรงตาํแหน่งใน 

ฝ่ายบริหารซ่ึงไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจาํปีแลว้ 

 

ระเบียบวาระที ่6.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  และตามขอ้กาํหนดของ 

 : ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 38 (5) กาํหนดให ้

ก.ล.ต ใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปี โดยบริษทัสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีเดิมได ้และบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จาก 

การปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชี 

นบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ความเห็นคณะกรรมการ

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให ้

ของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ 

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ 

3. นางสาวกรรณิการ์     วภิานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 

โดยนายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560 เป็นปีท่ี 2 ส่วนนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 

และนางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ เคยเป็นผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 รอบปีบญัชี

แลว้  และผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านเป็นผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเพ่ือใหก้ารสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจึงขอเสนอใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบ
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บญัชีของบริษทั และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  และบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ที.ที.

เซรามิค จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย แต่มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชียอ่ยหรือบริษทัร่วมอ่ืน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอ่ืนมี

ผูส้อบบญัชีอยูแ่ลว้ โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินใหท้นัตามกาํหนดระยะเวลา  สาํหรับค่าสอบบญัชี

กาํหนดเป็นจาํนวนเงิน 1,694,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน ซ่ึงค่าสอบบญัชีท่ีกาํหนดเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี 2560 

 

ระเบียบวาระที ่7. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 2561 (Record Date) เป็นวนัท่ี   

15 มีนาคม 2561   จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว บริษทัจะจดัใหมี้การลงทะเบียน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปจนถึงเวลาร่วมประชุม  หากท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองไดโ้ปรดมอบ

ฉนัทะแก่ผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในเอกสารท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3. และหากท่าน

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั บริษทักาํหนดใหก้รรมการอิสระประกอบดว้ย  (1) นางนพรัตน ์รุ่งอุทยัศิริ  

อาย ุ65 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยูบ่า้นเลขท่ี 683 ซอยพฒันาการ 74  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัหนา้ 22  (2) นายสุภร ประศาสนว์นิิจฉยั  

อาย ุ80 ปี กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขท่ี 91/41 หมู่ 2 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ

อิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูจากรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัหนา้  21 

ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ    

ท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี  และไม่เป็นญาติกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

อน่ึง  บริษทั ใคร่ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเตรียมมาไดร้ะบุ

ในตอนทา้ยของหนงัสือมอบฉนัทะ 

 

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม  บริษทัไดจ้ดัส่งแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตาม

เอกสารท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5.  

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

             

    

                       

          (นายสุรินทร์  วงศกิ์ตติพฒัน)์ 

                                         เลขานุการบริษทั 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ของ 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารชาํนาญเพญ็ชาติ บิสเนส     

เซ็นเตอร์ ถนนพระราม  9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมห านคร มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองรวม 38 ราย        

นบัจาํนวนหุน้ได ้ 127,664,366 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 15.26 และมีผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมรวม 24 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้  

278,014,976 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  33.24 รวมทั้งส้ินมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม 62 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้

405,679,342 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 48.50 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมกา รผูจ้ดัการ และคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  

ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ โดยบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมม ี11 ท่าน คอื 
 

1. ร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายมารุต มงัคละพฤกษ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4.  นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

5. นายสมบูรณ์ อุรานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายสุภร ประศาสนว์นิิจฉยั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8. นายศิวะพร ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ 

9. นายเมธาว ี เหล่าววิฒันว์งศ ์ กรรมการ 

 10. นางนิภานนัท ์ ตนัตรานนท ์ กรรมการ 

 11. นางสาวกิรัชฌา เหล่าววิฒันว์งศ ์ กรรมการ 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

  - ไม่ม-ี 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมการประชุม  จาํนวน  3  ท่าน คอื 
 

1. นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/เลขานุการบริษทั 

 2. นายสุทิน ยทุธนาวราภรณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

3. นางสาวรติรัตน์ เหล่าววิฒันว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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โดยมีร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

เสนอวาระการประชุมผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

เสนอมา จึงขอพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีคณะกรรมการกาํ หนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุม

ทราบวา่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37 ในการออกเสียง

ลงคะแนนให ้ 1 หุน้ มี 1 เสียง และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียงเท่านั้น แลว้จึงนาํคะแนนเสียงดงักล่าว รวมกบับตัรเสียแลว้หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง หากตอ้งการลงมติ

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอ ใหย้กมือและลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บแจกก่อนเขา้ประชุม ส่วนผูท่ี้ไดรั้บมอบ

ฉนัทะ รวมทั้งกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ก็สามารถปฏิบติัเช่นเดียวกนั โดยตอ้งลงมติในบตัรลงคะแนนตรง

ตามความประสงคผ์ูถื้อหุน้ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบมอบฉนัทะดว้ย  และการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตวัแทน

ของผูส้อบบญัชีมาเป็นสกัขีพยาน    
 

ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 
29 เมษายน 2559  ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณา เห็นวา่ถูกตอ้งตามความจริง จึ งไดล้งมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2559 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 405,689,342 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย   จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการดาํเนินงาน และอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2559 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปี 2559 ทางบริษทัมีผลการดาํเนินงานตามรายการต่าง ๆ 

ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

        ปี 2559     ปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 2,284 2,468 (184) 

รายไดร้วม 2,385 2,876 (491) 

ตน้ทุนการขาย 1,751 1,941 (191) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ    448    531   (82) 

ตน้ทุนทางการเงิน      34      45   (10) 

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้    152    360 (207) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ    142    268 (125) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้   0.17   0.32 (0.15)     
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 ฐานะทางการเงินของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงัน้ี 

        ปี 2559     ปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

สินทรัพย ์ 2,574 2,633   (60) 

หน้ีสิน    945 1,012   (66) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,628 1,621      7

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   0.58   062 (0.04) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้   1.95   1.94 (0.01 

                        ในปี 2559 มีรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน(งบรวม)ของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2558                      เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

                                                                                                   (ลา้นบาท)                    (ลา้นบาท)                      (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย  2,793   3,739 (946) 

รายไดร้วม  2,902   3,822 (920) 

ตน้ทุนขาย  2,122   3,045 (923) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     621      985 (364) 

ตน้ทุนทางการเงิน       41        69   (28) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     118     (277)                             395 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ       90                               (390)                             480 

กาํไร(ขาดทุน)บาทต่อหุน้     0.13                             (0.23)                            0.36 

                          ฐานะทางการเงินขอบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงิน(งบรวม) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นดงัน้ี 

   ปี 2559 ปี 2558                       เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 (ลา้นบาท)                  (ลา้นบาท)                       (ลา้นบาท) 

สินทรัพย ์     3,755   3,917                               (162) 

หน้ีสิน     2,009    2,103                                (94) 

ส่วนของผูถื้อหุน้     1,746    1,814     (68) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า)       1.15                            1.16                            (0.010) 

มูลค่าตามบญัชี(บาทต่อหุน้)       2.09                            2.17                            (0.080) 

 

ผูถื้อหุน้ :  -  ยอดขายท่ีเปล่ียนแปลงขอใหช่้วยวเิคราะห์สาเหตแุละแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑด์ว้ยไดห้รือไม่ ตน้ทุน 

มผู้ีถือหุ้นซักถามในทีป่ระชุมดงันี ้

    เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั และทิศทางการเปล่ียนแปลงของผลการ

ดาํเนินงานเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ: - ยอดขายของปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี และอีกส่วนหน่ึง เน่ืองจากบริษทั      

  ไดข้ายเงินลงทุนใน RCI ออกไป จึงไม่มีรายได ้ส่วนของ RCI รวมอยูใ่นยอดขายปี 2559 

 - สดัส่วนการขายกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงั ก็เปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั 

 -  ส่วนเร่ืองตน้ทุนการผลิต บริษทัแต่ละแห่งอาจมีวธีิการคิดตน้ทุนทางบญัชีต่างกนัไปบา้ง จึงเปรียบเทียบไดย้าก 

 -  ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัอยูท่ี่ประมาณ 13% 
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 - เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษทัคู่แข่งในตลาดหลกัทรัพย ์ก็มีความหลากหลายเปรียบเทียบกนัยาก 

  ในส่วนของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษทัเอง ปี 2558 มีกาํไรสูงกวา่ เน่ืองจากมีรายการพิเศษ คือกาํไร

  จากการขายเงินลงทุน แต่หากไม่นบัรายการพิเศษ ผลกาํไรปี 2559 จะดีกวา่ปี 2558 ดว้ย 
   

ท่ีประชุมไม่มีขอ้ซกัถามผลการดาํเนินงาน กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

ประจาํปีของคณะกรรมการอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนและไดส่้งใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบและรับรองแลว้ ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี ซ่ึงทาง

บริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานประจาํปีของคณะกรรมการและ อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 405,698,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลกาํไร และจ่ายเงนิปันผล 
 

กรรมการผูจ้ดัการแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปี 2559  บริษทัมีกาํไรสุทธิเป็นเงิน 142,426,242 บาท  และ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัสาํรองตามกฎหมายอีก 3,038,070 บาท สาํรองตามกฎหมายก็จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชาํระแลว้ และใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 0.085 บาท ต่อ หุน้รวมเป็นเงินท่ีจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 71,102,902.99 บาท  

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีกาํหนดไวไ้ม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ตามงบเฉพาะของบริษทั และ

บริษทัไดก้าํหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) รับเงินปันผล เป็นวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของ พ .ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี16 พฤษภาคม 2560  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

26 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหส้าํรองตามกฎหมาย และใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียด

ท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดน้าํเสนอใหพิ้จารณาทุกประการ 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 405,698,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
บตัรเสีย จาํนวน          -   เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

 

ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตอ้งออกจากตาํ แหน่ง

ตามวาระเป็นอตัราหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในวาระน้ี มี 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ 
2. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา 
3. นายเมธาว ี เหล่าววิฒันว์งศ ์
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4. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิ ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ   

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มี   

ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณา และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออก 

ตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงประวติัเก่ียวกบัอาย ุการศึกษา การถือหุน้ในบริษทั 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  ประสบการณ์การทาํงาน และการ

ดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนของกรรมการ ท่ีคณะกรรมการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถตรวจสอบ

ไดใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัและในปีน้ีคณะกรรมการขอเสนอ นางสาวปวริศา เพญ็ชาติ  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซ่ึงประวติัโดยยอ่ไดน้าํเสนอในเอกสารเชิญประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 หนา้ 4 แลว้ 

  กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ สาํหรับประวติัของนายวรวชัร ตนัตรานนท ์ ท่ีลงไวใ้น

รายงานประจาํปี 2559  เป็นกรรมการบริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั โดยระบุ วา่เป็นกิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจด

ทะเบียน  แต่ตามขอ้เท็จจริงบริษทัดงักล่าว ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนแลว้และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จึงขอแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงในท่ีประชุมน้ี 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหก้ารเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   เพ่ือความโปร่งใสและตามหลกั 

บรรษทัภิบาล 
 

 

มผู้ีถือหุ้นซักถามในทีป่ระชุม ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ : - ตามหลกั CG กรรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งมีระยะเวลาไดไ้ม่ควรเกิน 9 ปี จึงอยากทราบวา่บริษทัได ้
  กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกรรมการอิสระหรือจะต่อไปเร่ือย ๆ  และกรรมการอิสระมีส่วนช่วยบริษทั 
  ทางดา้นไหนบา้ง 

ท่านประธาน : - กรรมการอิสระทุกท่านไดท้าํงานร่วมกนัมายาวนานกบับริษทั  และไดท้าํประโยชนต์่อการดาํเนินงาน 
  ของบริษทัมาตลอด เพราะฉะนั้น คณะกรรมการเห็นวา่อยากจะเชิญใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป นอกจากวา่ 
  ท่านจะติดภาระกิจ หรือมีความจาํเป็นตอ้งลาออก 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ ใหแ้ต่งตั้ง กรรมการท่ีเสนอทั้ง 5 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือกรรมการ เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 

  1 นางนพรัตน ์     รุ่งอุทยัศิริ 
439,283,792  

       (99.99%) 
1,750 

(0.01%) 

    -                  

(0%) 

    -                  

(0%) 

2 นายกฤษณ์         พนัธ์รัตนมาลา 
439,283,792 

(99.99%) 
1,750 

(0.01%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

3 นายเมธาว ี         เหล่าววิฒันว์งศ ์
439,285,542 

(100%) 
- 

(0%) 

- 

(0.%) 

- 

(0.%) 

4 นายวรวชัร         ตนัตรานนท ์
439,285,542 

(100%) 
- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

    5 นางสาวปวริศา   เพญ็ชาติ 
439,285,542 

(100%) 
- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 
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ผูถื้อหุน้ : - ขอใหก้รรมการใหม่ช่วยแสดงวสิยัทศัน์ วา่จะช่วยปรับปรุงบริษทัใหดี้ข้ึนในดา้นใด 
คุณปวริศา : - ในดา้นการบริหารของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงก็ Professional อยูแ่ลว้ ในวงการกระเบ้ืองเซรามิคขณะน้ี

  มีการแข่งขนัมากหน่ึงในส่ิงท่ีเป็นปัญหาใหญ่ขององคก์ร เป็นเร่ืองของ Brand Awareness ซ่ึงในเวลา 

  10-20 ปีท่ีผา่นมา Brand Awareness หายไปมากพอสมควร คนวยั 30 ปีลงไปอาจไม่รู้จกั Brand เท่าท่ีควร 

  ดว้ยประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาหลายอยา่งคาดวา่ จะมาช่วยเสริมในส่วนท่ีบริษทัอาจจะยงัไม่แขง็      

  เท่าท่ีควรในเร่ืองของการ PR การตลาดสร้าง Brand  Awareness  และก็หวงัในปีหนา้จะทาํกาํไรใหม้าก

  ยิง่ข้ึน การเสริมกาํลงั ดึงจุดแขง็ของแต่ละท่านออกมา  หวงัวา่จะทาํใหท่้านผูถื้อหุน้ประทบัใจและ ก็จะ

  พยายามเตม็ท่ี 
 

ระเบียบวาระที ่5. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการ

ตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการใหจ่้ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกาํหนด 

สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียก

ประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากน้ีใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากบัเบ้ียประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อคร้ังตามลาํดบั และใหจ่้ายโบนสัแก่กรรมการทุกคน ๆ ละ 240,000 บาทต่อปี ยกเวน้ประธาน

กรรมการใหจ่้ายโบนสั 480,000 บาทต่อปี และบริษทัมิไดจ่้ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเวน้เงินเดือน

ของผูด้าํรงตาํแหน่งในฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีแลว้  
  

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะ

กรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบ

คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกาํหนด  สาํหรับ

การปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียกประชุม

คณะกรรมการนอกเหนือจากน้ีใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อ

คร้ัง และอนุมติัจ่ายโบนสัแก่กรรมการทุกคน ๆ ละ 240,000บาทต่อปี ยกเวน้ประธานกรรมการใหจ่้ายโบนสั 480,000 บาทต่อ

ปี 
  

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 439,295,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสีย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 

ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาเลอืกตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั จะตอ้งใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 

และ/หรือ นางสาวนกรรณิการ์ วภิานุรัตน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7305 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านเป็น ผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และกาํหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 1,694,000 บาท ไม่มีค่าบริการ
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อ่ืนอีก ค่า สอบบญัชีท่ีเสนออนุมติัในปีน้ีตํ่ากวา่ค่าสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงกาํหนดไวท่ี้  1,774,000 บาท จึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนุมติั 

ผูถื้อหุน้ : - ทาํไมค่าสอบบญัชีถึงลดลง มีงานตรวจสอบส่วนไหนลดลงหรือมีบริษทัยอ่ยไหนลดลงหรือเปล่า 

กรรมการผูจ้ดัการ : - เดิมทีงบการเงิน มี RCI อยูด่ว้ย  แต่ในปีน้ี ไม่มี RCI  เป็นเหตุใหล้กัษณะงานลดลง 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติใหแ้ต่งตั้ง ใหบ้ริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ น างสาวกรรณิการ์

วภิานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  7305 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 

1,694,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนอีก 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 439,295,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จาํนวน        - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บตัรเสีย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียนวาระที ่8. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

ท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณาอีก  
 

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 

 

 

                                                                                                             

 ลงช่ือ..................................................... ประธานท่ีประชุม 

                (ร้อยเอกเศรณี   เพญ็ชาติ) 

 

 

 

 ลงช่ือ..................................................... เลขานุการบริษทั 

             (นายสุรินทร์   วงศกิ์ตติพฒัน์) 
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 เอกสารหมายเลข 3 
  DOCUMENT No.3 

  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    
Proxy (Form B.)    

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  เขียนที่       
Shareholder Registration No Written at 
 วนัที่           เดอืน           พ.ศ.  
 Date          Month          Year 
 
(1) ข้าพเจ้า 
 I/We 
 อยูบ้่านเลขที่ สญัชาต ิ
 Address Nationality 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 being a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั          เสยีง  ดงันี ้

        holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to              votes as follows 
   หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
        ordinary share     shares  and have the right to vote equal to               votes 
   หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสียง 
        preference share    shares  and have the right to vote equal to               votes 
 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วย) 
 Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the UMI independent Director of the company as detailed in the attachment) 
 

   1. ช่ือ    อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่             

 Name  age  years, residing at 
 ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 Province  Postal Code   or 
 

 2.  ช่ือ    อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่             

 Name  age  years, residing at 
 ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 Province  Postal Code                or 
 

 3.  ช่ือ    อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่             

 Name age  years, residing at 
 ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 Province  Postal Code    
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า ใน การประชมุ ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจํา ปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 27 อาคารชํานาญ เพ็ญชาต ิบสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2018 on 27 April 2018, at 14.00 hrs., at the meeting room, 27th floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, 65 Rama 9 Road, HuayKhwang, 
Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting. I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behaif as follows: 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders for 2017. 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 2 พจิารณาผลการดาํเนิ นงานและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี 2560 

Agenda No. 2 To consider operation results and approve the Company’s statements of financial position and statements of comprehensive 
income as at December 31st, 2017. 

 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกาํไร และงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 3 To approve the appropriation of profit and dividend payment. 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda No. 4 To appoint directors to succeed those whose terms are expired. 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
         Approve the reappointment of all directors who will retire by rotation 
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
         Approve the reappointment of each director listed below:  

 1.  ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ  

  Capt. Seranee Phenjati 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 2.  นายมารุต มังคละพฤกษ์  

  Mr. Marut Mangklabrucks  

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 3.  นางนิภานันท์ ตนัตรานนท์ 

  Mrs. Nipanan Tantranont 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 4.  นายสมบูรณ์ อุรานุกูล 

  Mr. Somboon Uranukul 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

                                                                           Approve          Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 5 1พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2018. 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix their remuneration for 2018. 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 7 Other Business (if any) 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ 
 ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form. It shall be considered invalid.    
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
 ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ 
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or  
 if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment  
 or addition, the proxy shall have the right to consider these and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects. 

 
 

  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does 
not vote in accordance with the directions I/We have given on this form. 
 

 
 ลงนาม/Signed                   ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(         )  
 ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(         )  
 ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(         )  
 ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
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หมายเหตุ/Remark 
 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รั บมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her 
shares between many proxies in order to split his or her votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได้ 
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached. 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดงันีเ้ป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(1) นางนพรัตน์  รุ่งอทุยัศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  อยูบ้่านเลขที ่686 ซอยพฒันาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
(2) นายสภุร  ประศาสน์วินิจฉัย  กรรมการอิสระ 
  อยูบ้่านเลขที ่91/41 หมู ่2 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mrs. Nopparat  Runguthaisiri  Chairman of Audit Committee / Independent Director 
  Residing at 683 Soi Pattanakarn 74 Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok Postal Code No.10250  
(2) Mr. Suporn  Prasandvinitchai  Independent Director 
  Residing at 91/41 Moo.2, Tambol Khao Rupe Chang, Amphur Muang Song Khla, SongKhla Province Postal Code No. 90000 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited. 

 
 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจํา ปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 27 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส 
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่อ่ืนด้วย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 to be held on 27 April 2018 at 14.00 hrs., at the meeting room, 27th floor, Chamnan 
Phenjati Business Center Building, 65 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting is rescheduled. 

     
 

วาระที่      เร่ือง              
Agenda No.  Re : 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที่      เร่ือง              
Agenda No.  Re : 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที่      เร่ือง              
Agenda No.  Re : 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที่      เร่ือง              
Agenda No.  Re : 
 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)   To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behaif as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่      เร่ือง   เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda No.  Re :  To consider and approve the appointment of directors (if any) 
 
 ช่ือกรรมการ   

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ   

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ   

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัท่ี/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัท่ี/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัท่ี/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัท่ี/ Date   
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder  
Entitled to Attend the Meeting 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 

19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโย ชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึ
เห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถื อหุ้นยดึถือปฏิบตัิ  
ตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะ
รายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a 
shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant 
parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of 
the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the 
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at 
the Company’s sole discretion. 

 
1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย/ Thai nationality 

(   ) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือ 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise 
officer); or 

(   ) ในกรณีมอบฉันทะ รับรองสาํเนาถกูต้องบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบอํานาจ 
In case of proxy, certified true copy identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the 
proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(   ) หนงัสอืเดนิทางของผู้ ถือหุ้น หรือ 

Passport of the shareholder; or 
(   ) ในกรณีมอบฉันทะ รับรองสาํเนาถกูต้องหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

ของผู้ รับมอบอํานาจ 
In case of proxy, cerfified true copy passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

 
2. นิตบุิคคล/ Juristic person 
2.1 นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand 

(   ) รับรองสาํเนาถกูต้องหนงัสอืรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน 365 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ  
Certified true copy Corporate affidavit, issued within 365 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(   ) รับรองสาํเนาถกูต้องบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื มอบฉนัทะ
พร้อม   บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
Certified true copy Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including 
identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(   ) รับรองสาํเนาถกูต้องหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 365 วนั โดยหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ และ 

Certified true copy Corporate affidavit; issued within 365 days by the government of that country and 
(   ) รับรองสาํเนาถกูต้องบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงนามในหนงัสือ มอบฉนัทะ

พร้อม   บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
Certified true copy Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form 
including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัทําขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย 

โนตารีพบัลิค 
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, 

such documents or evidence should be notarized by a notary public. 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 13.30 น. 

ของวนัที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.30 hrs. on  

27 April 2018. 

 

 







ฟอร์จูน
ทาวน์

อาคารช านาญ เพญ็ชาติ
บิสเนส เซ็นเตอร์

สถานีรถไฟฟ้า
พระราม 9

เซ็นทรัล
พระราม 9

อ.ส.ม.ท.
ธ.อาคาร
สงเคราะห์

ลงทางด่วนด่านรัชดาภิเษก

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่

แผนท่ีของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) หรือ UMI

ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาพระราม 9

ร.พ. พระราม 9

ถน
นเ
ทีย

มร่
วม

มิต
ร

ศูนยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทย

มาจากถนนรามค าแหง สะพานยกระดบัถนนพระราม 9 มาจากดินแดง

ถน
นรั

ชด
าภิ
เษ
ก

แผนท่ีสถานท่ีประชุม บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
65 อาคารช านาญ เพญ็ชาติฯ ชั้น 27 ถ.พระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ10310

โทร.0-2248-7007-40
* หมายเหตุ : เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นพระราม 9 ทางออก 3
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