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ท่ี UMI 03/2563 

                          วนัท่ี  10  มีนาคม  2563 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

 2. รายงานประจาํปี 2562 (ในรูปแบบ QR CODE) 

 3. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) หรือ UMI มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่ 

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชุมชั้น 27 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิซเนส 

เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยมี

สาํเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1.  

ความเห็นคณะกรรมการ

ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการดาํเนินงานและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

59,147,273 บาท ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 : บริษทัมีผลประกอบการประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีขาดทุนสุทธิรวม  

ความเห็นคณะกรรมการ

ปีท่ีผา่นมา และควรอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2562 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  บริษทัไม่ตอ้งสาํรองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษทั

ไดส้าํรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการของปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ

สมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการของปี 2562 ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไวไ้ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษทั  

 เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัในปี 2562 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 59,147,273 บาท จึงเห็น 
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ระเบียบวาระที ่4.  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง หน่ึงในสามเป็นอตัรา และกรรมการท่ีพน้จาก 

 : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21. กาํหนดไวว้า่ในการ 

ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้และในปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน คือ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ

จึงไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเวน้กรรมการผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติั 

 เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคดัเลือก 

ดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึง 

ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอช่ือกรรมการทั้ง 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ในวาระน้ีไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัจากผูถื้อหุน้ 

สาํหรับประวติัเก่ียวกบัอาย ุ การศึกษา การถือหุน้ในบริษทั จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการใน 

รอบปีท่ีผา่นมา วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทาํงาน 

และการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถ 

ศึกษารายละเอียดไดใ้นรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทัในหวัขอ้ 5.2.1.1 ซ่ึงไดร้ะบุหนา้ไวด้งัน้ี 
 

ลาํดบั ช่ือ- นามสกลุ   

เลขทีห่น้า

ในรายงาน

ประจาํปี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่

แข่งขนั/เกี่ยวเนือ่งกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

ดาํรงตาํแหน่ง 

1 นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ 24 ไม่ม ี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2 นายกฤษณ์         พนัธ์รัตนมาลา 28 ไม่ม ี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3 นายวรวชัร         ตนัตรานนท์ 26 ไม่ม ี กรรมการบริหาร 

4 น.ส.ปวริศา เพญ็ชาต ิ 32 ไม่ม ี กรรมการบริหาร 

   

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ 5.2.1โครงสร้างการจดัการในรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทั 

หนา้ 33-34 

 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารพนกังาน ลูกจา้ง  หรือท่ีปรึกษา

ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญักบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

ลาํดบั ช่ือ- นามสกลุ ตาํแหน่ง การดาํรงตาํแหน่ง / วาระ 

1   นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  5 วาระ 

2   นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  5 วาระ 

3   นายวรวชัร ตนัตรานนท์ กรรมการบริหาร 5 วาระ 

4   น.ส.ปวริศา เพญ็ชาต ิ กรรมการบริหาร  1 วาระ 
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ผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระลาํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 2 ไดด้าํรงตาํแหน่งมาแลว้คนละ 14 ปี และหากไดรั้บเลือก

จะรวมเป็นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 17 ปี  ถึงแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนั แต่กรรมการเห็นวา่ยงัมีความเป็น

อิสระ เขา้ใจธุรกิจของบริษทัและมีความรู้ความสามารถ จึงไดเ้สนอใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

กรรมการอิสระลาํท่ี x ไดด้าํรงตาํแหน่งมาแลว้  x ปี ถึงแม ้ 

ระเบียบวาระที ่5. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

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 2563 

เท่ากบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปี 2562 

ทั้งน้ี บริษทัมิไดมี้การจ่ายผลประโยชนอ่ื์นใดแก่กรรมการอีก  ยกเวน้เงินเดือนของผูด้าํรงตาํแหน่งในฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจาํปีแลว้ 

ระเบียบวาระที ่6.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

วตัถุประสงค์และเหตุผล

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  และตามขอ้กาํหนดของ 

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

ก.ล.ต ใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 7 ปี โดยบริษทัสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีเดิมได ้และบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จาก 

การปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชี 

นบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ความเห็นคณะกรรมการ

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจาํปี 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให ้

ของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ 

2. นางสาวกรรณิการ์     วภิานุรัตน์     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ 

3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ 

4. นางสาวนงลกัษณ์     พฒันบณัฑิต     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ 

5. นางสุมนา                 เสนีวงศ ์ณ อยธุยา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 

3



โดยนายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2563 ซ่ึงจะเป็นปีท่ี 4 และนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ จะเป็น

ปีท่ี 3 ส่วนนางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ เคยเป็นผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 รอบปี

บญัชีแลว้  และผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านเป็นผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเพ่ือใหก้ารสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจึงขอเสนอใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  และบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย แต่มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชียอ่ยหรือบริษทัร่วมอ่ืน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมอ่ืนมีผูส้อบบญัชีอยูแ่ลว้ โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินใหท้นัตามกาํหนดระยะเวลา  สาํหรับค่า

สอบบญัชีกาํหนดเป็นจาํนวนเงิน 1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน ซ่ึงค่าสอบบญัชีท่ีกาํหนดไวเ้ท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 

ระเบียบวาระที ่8.  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date)  เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เป็นวนัท่ี 16

มีนาคม 2563  

จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว บริษทัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปจนถึงเวลาร่วมประชุม  หากท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองไดโ้ปรดมอบฉนัทะแก่

ผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในเอกสารท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 . และหากท่านประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั บริษทักาํหนดใหก้รรมการอิสระประกอบดว้ย  (1) นางนพรัตน ์รุ่งอุทยัศิริ  อาย ุ67 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ อยูบ่า้นเลขท่ี 200/362 ซอยพฒันาการ 74  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  ขอ้มูล

เก่ียวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทัหนา้ 24  (2) นายสุพจน ์แกว้มณี  อาย ุ60 ปี 

กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขท่ี 11/445 ซอยรามคาํแหง 44 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ

อิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูจากรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทัหนา้ 31 

ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ    ท่ีเสนอใน

การประชุมคร้ังน้ี  และไม่เป็นญาติกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย แต่นางนพรัตน ์รุ่งอุทยัศิริ จะไดรั้บ  

การเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระในคราวน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนไดเ้สียพิเศษ 

อน่ึง  บริษทั ใคร่ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเตรียมมาไดร้ะบุในตอนทา้ย

ของหนงัสือมอบฉนัทะ 

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม  บริษทัไดจ้ดัส่งแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารท่ีส่ง

มาดว้ยหมายเลข 5.  

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในเวบ็ไซต์

ของบริษทั (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

             

    

                       

         (นายสุรินทร์      วงศกิ์ตติพฒัน์) 

                                         เลขานุการบริษทั 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ของ 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 27 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส     

เซ็นเตอร์ ถนนพระราม  9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเท พมหานคร มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองรวม 57 ราย        

นบัจาํนวนหุน้ได ้ 301,398,205 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  36.03 และมีผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมรวม 37 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้  

238,141,355 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  28.47 รวมทั้งส้ินมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม 94 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้

539,569,560 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.50 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ กร รมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  

ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ โดยบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมม ี12 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 

        12.   นางสาวปวริศา       เพญ็ชาติ                     กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

  - ไม่ม-ี         (มกีรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 100) 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมการประชุม  จาํนวน  2  ท่าน คอื 
 

1. นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/เลขานุการบริษทั 

 2. นางสาวรติรัตน ์ เหล่าววิฒันว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้แทนบริษทั กรินทร์ ออดทิ จาํกดั ผู้สอบบญัชีของบริษทั จาํนวน 2 ท่าน คอื 
1. ดร.มงคล         เหล่าวรพงศ ์

2. นายธนาทิตย ์ รักษเ์สถียรภาพ 

 
โดยมีร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

เสนอวาระการประชุมผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

เสนอมา จึงขอพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีคณะกรรมการกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุม

ทราบวา่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37 ในการออกเสียง

ลงคะแนนให ้ 1 หุน้ มี 1 เสียง และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียงเท่านั้น แลว้จึงนาํคะแนนเสียงดงักล่าวรวมกบับตัรเสียแลว้หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง หากตอ้งการลงมติ

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือและลงมติโดยใชบ้ั ตรลงคะแนนท่ีไดรั้บแจกก่อนเขา้ประชุม ส่วนผูท่ี้ไดรั้บมอบ

ฉนัทะ รวมทั้งกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ก็สามารถปฏิบติัเช่นเดียวกนั โดยตอ้งลงมติในบตัรลงคะแนนตรง

ตามความประสงคผ์ูถื้อหุน้ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบมอบฉนัทะดว้ย  และการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตวัแทน

ของผูส้อบบญัชีมาเป็นสกัขีพยาน    
 

ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 

27 เมษายน 2561  ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณา เห็นวา่ถูกตอ้งตามความจริง  จึงไดล้งมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2561 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน  539,569,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย   จาํนวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการดาํเนินงาน และอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2561 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในปี 2561 การดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา ดว้ยสภาพ

เศรษฐกิจชลอตวั  การแข่งขนัท่ีรุนแรง และมีการนาํเขา้เขา้กระเบ้ืองจากแหล่งใหม่คือประเทศอินเดียเป็นจาํน วนมาก ทาํให้

ราคาการขายลดลง  เป็นเหตใุหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานตามรายการต่าง ๆ ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

        ปี 2561     ปี 2560 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 1,943 2,037   (94) 

รายไดร้วม 1,997 2,089   (92) 

ตน้ทุนการขาย 1,594 1,625   (31) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ    413    451   (38) 

ตน้ทุนทางการเงิน      28      34    (6) 
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กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได ้    (38)    (20)  (18) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ    (42)    (17)  (24) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้   (0.05)   (0.02)                           (0.03)     
 

 

 

 

 

 

 ฐานะทางการเงินของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

        ปี 2561     ปี 2560 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

สินทรัพย ์ 2,317 2,574   (257) 

หน้ีสิน    805   945   (140) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,512 1,628   (117)   

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   0.53   0.58  (0.05) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้   1.81   1.95 ((0.14) 

ตอบคาํซักถาม 

ผู้ถอืหุ้น ปัจจุบนัความสามารถในการทาํกาํไรของ UMI ตํ่าที่สุดในอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการมีเป้าหมายและวิธ ี

 การอยา่งไร เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการทาํกาํไรใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีจะไดไ้ม่เกิดการขาดทุน

เพ่ิมข้ึนอีก เหมือนสามปีท่ีผา่นมา 

กรรมการผู้จดัการ   ผมในฐานะผูบ้ริหารไดร่้วมกนัพิจารณาเร่ืองมาตราการต่าง ๆ เพ่ือใหบ้ริษทักลบัมามีกาํไร ดงัน้ี 

 1.การร่วมกนัทาํตลาดกบัผูแ้ทนจาํหน่าย ทาง UMI ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เดิมแค่ขายสินค ้ผ่าน 

ผู้แทนจาํหน่าย ปัจจุบนัไดท้าํตลาดร่วมกนัดว้ยการทาํชนิดของสินคา้ กาํหนดกลยทุธการตลาด วธีิการจดัการ

ขายร่วมกนั  ณ จุดขาย เป็นตน้ 

 2.การขายสินค้าในต่างประเทศ ตลาดใหญ่ของ UMI เป็นกลุ่ม CLMV ทุกวันนี้ส่งออก 6.7%  ทางบริษทัได้

ตั้งเป้าไวท่ี้ 10-12% โดยไดป้รับเปล่ียนวธีิการดูแล วธีิการจาํหน่ายของผูแ้ทนจาํหน่ายในกมัพชูาและ พม่า 

คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมอีกเท่าตวัในปีน้ีและปีถดัไป 

 3.เรื่องการค้าขายท่ีไม่ได้เจาะจงเป็นกระเบื้องเท่านั้น ผูผ้ลิตกระเบ้ืองส่วนใหญ่มีผลประกอบการลดลง เราจึง

ตอ้งหารายไดเ้สริมเขา้มา แต่ก็ยงัคงเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้ UMI เช่น การจดัจาํหน่ายไวนิล ไมล้ามิเนต และคิ้ว 

เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีคาดหวงัเร่ืองของ One stop service 

 4.ทาํ WEBSITE UMI Pro เพ่ือผลกัดนัการขาย E-Commerce ใหม้ากข้ึน ซ่ึงไดเ้ร่ิมมาเม่ือปลายปี 2560

นอกจากเร่ืองของรายไดแ้ลว้ยงัเป็นช่องทางใหลู้กคา้เขา้ถึงบริษทั และก็เป็นช่องทางท่ี UMI ทํางานร่วม 

กับผู้แทนจําหน่ายด้วย โดยมิไดมี้วตัถุประสงคแ์ข่งกบัผูแ้ทนจาํหน่าย เป็นการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

 คาดวา่ 4 วิธีการดังกล่าว จะทําให้ผลประกอบการดีขึ้น รวมทั้งการนําเข้ากระเบื้องจากอินเดีย ซึ่งไม่มีภาษ ี 

นาํเขา้ ทาง UMI ก็มีการสั่งซื้อจากอินเดียตามลวดลายและขนาดที่ UMI ไม่ไดผ้ลิต  ถือเป็นส่วนบริการแก่

ลูกคา้ใหค้รบถว้น และคาดวา่ UMI จะขายสินคา้นาํเขา้เพ่ิมข้ึนเป็น 30% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน UMI มี

ส่วนแบ่งตลาด 13-14% ของตลาดโดยรวม 
  

ท่ีประชุมไม่มีขอ้ซกัถามผลการดาํเนินงานอีก กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานประจาํปีของคณะกรรมการอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนและไดส่้งใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบแ ละรับรองแลว้ ตามรายละเอียดในรายงาน

ประจาํปี ซ่ึงทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานประจาํปีของคณะกรรมการและ อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน      539,539,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.994 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.006 

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

                       กรรมการผูจ้ดัการ  ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัมี

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี หวัจขอ้ 5.2.8  ความรับผดิชอบต่อสงัคมและถึงแมบ้ริษทั

จะยงัไม่ไดส้มคัรเขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC – COLLECTIVE ACTION 

COALITION AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนงัสือรับรองเหมือนปีท่ีผา่นมา แต่ก็เช่ือมัน่วา่บริษทัมีระบบตรวจสอบควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ 
 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลกาํไร และงดจ่ายเงนิปันผล 
 

กรรมการผูจ้ดัการแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปี 2561  บริษทัมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 41,519,298 บาท   จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ส่วนสาํรองตามกฎหมายนั้น บริษทั

ไดส้าํรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ ไม่ตอ้งจดัสรรในส่วนสาํรองตามกฎหมายอีก  

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวไ้ม่ตํ่ากวา่ร้อย

ละ 50 ของกําไรสุทธติามงบเฉพาะของบริษทั 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติั ใหง้ดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดท่ีกรรมการผูจ้ดัการได้

นาํเสนอใหพิ้จารณาทุกประการ 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 539,574,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

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

 

ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระเป็นอตัราหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในวาระน้ี มี 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายศิวะพร ทรรทรานนท ์
2.   นายสุภร ประศาสนว์นิิจฉยั 

3. นายเมธาว ี เหล่าววิฒันว์งศ ์

4. นางสาวกิรัชฌา เหล่าววิฒันว์งศ ์
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ   รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แต่ไม่มี   ผู ้

ถือหุน้ท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณา และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออก 
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ตามวาระจาํนวน 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  เน่ืองจากนายสุภร ประศาสนว์นิิจฉยั ไดแ้สดงความ

ประสงคไ์ม่ขอรับเป็นกรรมการอีก คณะกรรมการจึงมีมติเสนอนายสุพจน ์แกว้มณี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทัแทนนายสุภร ประศาสนว์นิิจฉยั   ต่อมานางสาวกิรัชฌา เหล่าววิฒันว์งศ ์มีหนงัสือแสดงความประสงคไ์ม่ขอรับ

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  คณะกรรมการจึงได้ ประชุมและมีมติใหเ้สนอนางสาวปวณีา เหล่าววิฒันว์งศ ์ใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนนางสาวกิรัชฌา เหล่าววิฒันว์งศ ์พร้อมกบัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการบริหารดว้ย 

ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอใหก้ารเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   เพ่ือความโปร่งใสและตามหลกั 

บรรษทัภิบาล 
 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ ใหแ้ต่งตั้งกรรมการตามท่ีเสนอทั้ง 4 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
 

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

  1 นายศิวะพร        ทรรทรานนท ์
   539,574,560 

        (100%) 

- 

 (0%) 

    -                  

(0%) 

    -                  

(0%) 

2 นายเมธาว ี         เหล่าววิฒันว์งศ ์
    539,574,560 

        (100%) 

            - 

         (0%)    

- 

(0%) 

- 

(0%) 

3 นางสาวปวณีา    เหล่าววิฒันว์งศ ์
    539,574,560 

        (100%) 

- 

(0%) 

- 

(0.%) 

- 

(0.%) 

4 นายสุพจน ์         แกว้มณี 
    539,574,560 

(100%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

   
 

ระเบียบวาระที ่5. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

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 การกาํหนดค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 เท่ากบัค่าตอบแทนท่ี

จ่ายในปี 2561  ทั้งน้ี บริษทัมิไดจ่้ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเวน้เงินเดือนของผูด้าํรงตาํแหน่งในฝ่าย

บริหาร ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีแลว้  และมติของวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตอบข้อซักถาม 

ผู้ถอืหุ้น  ขณะน้ี หุน้ UMI เป็นหุ้นที่ผลประกอบการขาดทุน ค่าตอบแทนกรรมการสมควรจะลดลง บริษัทที่ผลประ- 

  กอบการไม่ดี ค่าตอบแทนกรรมการก็ควรจะลดลงดว้ย 

ประธานทีป่ระชุม    เร่ืองเบ้ียประชุมกรรมการมีการปรับเพ่ิมเพียงคร้ังเดียวในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาและยอดท่ีจ่ายอยูก็่ไม่สูงมาก 

    และปีที่บริษัทไม่มีกําไรก็จะไม่มีการจ่ายโบนสัใหก้รรมการ  กรรมการทุกท่านไดทุ่้มเทใหก้บับริษทัมา 
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  ตลอด เงินเบ้ียประชุมในทุกไตรมาส นบัวา่เป็นจาํนวนท่ีเหมาะสมแลว้ ในปีน้ีบริษทัไม่มีกาํไร ก็ไม่ไดจ่้าย 

  โบนสัใหแ้ก่กรรมการ  
  

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 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 ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการแถลง 
  

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน     539,644,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 

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

บตัรเสีย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 

ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาเลอืกตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั จะตอ้งใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 

และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7305 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านเป็น ผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และกาํหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 1,814,000 บาท ไม่มีค่าบริการ

อ่ืนอีก ค่าสอบบญัชีท่ีเสนออนุมติัในปีน้ีสูงกวา่ค่าสอบบญัชีในปี 2561 ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 1,694,000 บาท  จึงขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

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 2562  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 

1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนอีก 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน    539,656.460 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

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

 

ระเบียนวาระที ่7. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษทั 

  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท     

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสัง่หวัหนา้รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมเติมเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ข  
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เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33 และข้อ 27 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคาํสัง่หวัหนา้รักษาความสงบแห่งชาติ  โดยมีขอ้ความท่ี 

แกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้เป็น ดงัน้ี 

  “ขอ้ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนบัแต ่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 

   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่เห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ง 

หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ 

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุม 

  

ผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ 

ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดส่ี้สิบหา้วนั นบัแต่วนัครบ 

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับ 

  

ผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้คร้ังใด จาํนวนผู ้

ถือหุน้มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่า 

  “ขอ้ 27 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ง 

ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

 หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธาน 

กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรม- 

การซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

  การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก 

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในการประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

  ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 

  มติของวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีประชุม 

โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 33 และข้อ 27 เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กบัคาํสัง่หวัหนา้รักษาความสงบแห่งชาติ ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอ 

 

  ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน     539,657,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 

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

บตัรเสีย จาํนวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
ระเบียบวาระท่ี 8    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ประธานท่ีประชุมไดก้ล่าวเพ่ิมเติมในส่วนนโยบายของ UMI ว่าเนื่องด้วยในธุรกิจกระเบี้อง ต้นทุนการผลิต 
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 ของเราสูงกวา่คู่แข่งต่างประเทศ ฉะนั้นอุตสาหกรรมน้ี จึ งน่าเป็นห่วง คณะกรรมการจึงเห็นควรใหศึ้กษา

ธุรกิจเก่ียวกบัวสัดุอ่ืนท่ีจะนาํมาปูพ้ืน บุผนงั ซ่ึงบริษทัมีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ เพ่ือมาช่วยเสริมรายไดใ้ห้

บริษทัต่อไป 

ตอบข้อซักถาม 

ผู้ถอืหุ้น การตลาดของ UMI ทาํไมไม่กระเต้ืองข้ึน  เห็นวา่ขาดทุนมานานแลว้ เร่ืองการตลาดก็เป็นเร่ืองสาํคญั 

ประธานทีป่ระชุม  ฝ่ายการตลาดพยายามทุกวถีิทางเพ่ือจะใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ของบริษทัอยูแ่ลว้ แต่ลูกคา้ ท่ีนาํเขา้จากจีน อินเดีย 

ไดสิ้นคา้ตน้ทุนถูกกวา่ เม่ือฝ่ายขายไปเสนอ สินคา้ท่ีผลิตเองในประเทศก็จะติดท่ีราคาสูงกวา่ การขายจะ

ยากข้ึนทุกวนั ไม่ใช่ฝ่ ายขายดอ้ยประสิทธิภาพ  ทางบริษทัจึงการนาํเขา้จากจีน อินเดีย มาขายดว้ย โดยจะ

เนน้ดา้นคุณภาพ  แมจ้ะสัง่ซ้ือมาจากจีน อินเดีย คุณภาพตอ้งดีท่ีสุดตามมาตรฐานของ UMI  

 
 

ท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณาอีก  
 

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 

กบั 

 

                                                                                                             

 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 2563 ในวนัที่ 30 เมษายน 2563 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 
2020 on 30 April 2020, 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 2562 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders for 2019. 
 

   (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 2562 
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, 2019. 
 

   (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.  นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ  

  Mrs. Nopparat Runguthaisiri 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 2.  นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  

  Mr. Krit Phunratanamala  

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 3.  นายวรวัชร ตนัตรานนท์ 

  Mr. Voravat Tantranont 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  

 4.  น.ส.ปวริศา เพ็ญชาติ 

  Miss Pavarisa Phenjati 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 5 1พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2020. 
 

   (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 2563 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix their remuneration for 2020. 
 

   (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 รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
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 

(         ) 
หมายเหตุ/Remark 

 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ

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. 
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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 ่200/362 ซอยพฒันาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
(2) นายสพุจน์  แก้วมณี   กรรมการอิสระ 
  อยูบ้่านเลขที ่11/445 ซอยรามคําแหง 44 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

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 200/362 Soi Pattanakarn 74 Prawet Sub-District, Prawet District, Bangkok Postal Code No.10250  
(2) Mr. Supoj  Kaewmanee  Independent Director 
  Residing at 11/445 Soi Ramkhamhaeng 44, Hua Mak Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240. 
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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 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางป ฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึ
เห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีม่สีทิธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ  
ตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิท ธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะ
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 รับรองสําเนาถกูต้องหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ 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 มีอํานาจที่ได้ลงนามในหนงัสือ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย 

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 30 เมษายน 2563 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  

30 April 2020. 
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                                                            เอกสารหมายเลข 4 

    ขอ้บงัคบั 

                                                    ของ        

    บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  

     

             ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

      การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน นอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่  การประชุมวสิามญั 

     คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

       ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้

ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

      ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ

กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคส่ี  ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

     ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้คร้ังใด  จาํนวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

     ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรและจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ  เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ

นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั

ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

     สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงตามท่ีคณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด 

   ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
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หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

     ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง  จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และให้

ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการนดัประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์

ประชุม 

     ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม

ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบั ระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

   ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

    ขอ้ 37. การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ดว้ยวธีิการใด   ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงคะแนน มติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

     (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

            ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

     (2)  ในกรณีต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

                และมีสิทธิออกเสีงลงคะแนน 

            (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

             (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

             (ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการท่ีใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี 

                                                    สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 

                      โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

               (ง) การแกไ้ข เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

             (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั 

                (ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

           (ญ) การออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชน 

   ขอ้ 38. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัน้ี 

    (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัใน  
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          รอบปีท่ีผา่นมา 

     (2) พิจารณาอนุมติังบดุล 

     (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

      (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     (5) พิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

     (6) กิจการอ่ืน ๆ   
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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

รพ. พระราม 9

ถนนเทียมร่วมมิตรศูนยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทย

มาจากถนนรามค าแหง สะพานยกระดบัถนนพระราม 9 มาจากดินแดง

ถนนรัชดาภิเษก

แผนท่ีสถานท่ีประชุม บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
65 อาคารช านาญ เพญ็ชาติฯ ชั้น 27 ถ.พระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

เอกสารหมายเลข 5
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