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ท่ี UMI 03/2564 
                          วนัท่ี  10  มีนาคม  2564 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบ QR CODE) 
 3. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) หรือ UMI มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั       
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชุมชั้น 27 อาคารช านาญ เพญ็ชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1.  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร 
ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการด าเนินงานและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัมีผลประกอบการประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีขาดทุนสุทธิรวม
82,029,616 บาท ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 
ปีท่ีผา่นมา และควรอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2563 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  บริษทัไม่ตอ้งส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษทั
ไดส้ ารองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัในปี 2563 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 82,029,616 บาท จึงเห็น 
สมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของปี 2563 ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย    
การจ่ายเงินปันผลไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษทั 
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ระเบียบวาระที ่4.  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21. ก าหนดไวว้า่ในการ 
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสามเป็นอตัรา และกรรมการท่ีพน้จาก 
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้และในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ 

ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคดัเลือก 
จึงไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเวน้กรรมการผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติั 
ดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึง 
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอช่ือกรรมการทั้ง 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  ในวาระน้ีไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัจากผูถื้อหุน้ 

 ส าหรับประวติัเก่ียวกบัอาย ุ การศึกษา การถือหุน้ในบริษทั จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี   
ท่ีผา่นมา วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การท างาน และ  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถศึกษา
รายละเอียดไดใ้นรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัในหวัขอ้ 5.2.1.1 ซ่ึงไดร้ะบุหนา้ไวด้งัน้ี 

ล าดบั ช่ือ- นามสกลุ   
เลขทีห่น้า
ในรายงาน
ประจ าปี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ
ทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ือง 
กบัธุรกจิของบริษัท 

ด ารงต าแหน่ง 

1 นายเศรณี           เพญ็ชาต ิ 21 ไม่ม ี ประธานคณะกรรมการ 

2 นายสมบูรณ์      อุรานุกูล 30 ไม่ม ี กรรมการผู้จดัการ 

3 นายมารุต           มงัคละพฤกษ์ 29 ไม่ม ี กรรมการบริหาร 

4 นางนิภานนัท์     ตนัตรานนท์ 25 ไม่ม ี กรรมการ 

ระเบียบวาระที ่5. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดนโยบายและหลกัการซ่ึงสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั  
และตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั  มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัไม่ไดก้ าหนดไว ้ การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยไดพิ้จารณาเปรียบเทียบการขยายตวั 
และผลประกอบการของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆละ 
20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการ      
ใหจ่้ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีก าหนดน้ี ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละคร้ัง           

ล าดบั ช่ือ- นามสกลุ ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง / วาระ 

1   นายเศรณี          เพญ็ชาติ ประธานคณะกรรมการ   10 วาระ 

2   นายสมบูรณ์     อุรานุกูล กรรมการผู้จดัการ     2 วาระ 

3   นายมารุต         มงัคละพฤกษ์ กรรมการบริหาร    6 วาระ 

4   นางนภิานันท์   ตนัตรานนท์ กรรมการ   10 วาระ 
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รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากน้ี ใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากบัเบ้ียประชุมรายเดือน  
ท่านละ  20,000.- บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อคร้ังตามล าดบั การก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ     
ในปี 2564 เท่ากบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปี 2563 

 ทั้งน้ี บริษทัมิไดมี้การจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการอีก  ยกเวน้เงินเดือนของผูด้  ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจ าปีแลว้ 

ระเบียบวาระที ่6.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 38 (5) ก าหนดให ้
ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  และตามขอ้ก าหนดของ 
ก.ล.ต ใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 7 ปี โดยบริษทัสามารถ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัส านกังานบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีเดิมได ้และบริษทัจะแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชี 
นบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให ้
ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน 
ของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. นางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ 
3. นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ 
4. นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ 
5. นายโกมินท ์ ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ 
6. นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 และ/หรือ 
7. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 

 โดยนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 3 ปี ส่วนนางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ เคยเป็น 
ผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 รอบปีบญัชีแลว้  และผูส้อบบญัชีทั้ง 7 ท่านเป็น              
ผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว     
และเพ่ือใหก้ารสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจึงขอเสนอใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และแสดง   
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  และบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย แต่มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชียอ่ยหรือบริษทัร่วมอ่ืน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอ่ืนมีผูส้อบบญัชีอยูแ่ลว้    
โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินใหท้นัตามก าหนดระยะเวลา  ส าหรับค่าสอบบญัชีก าหนดเป็นจ านวนเงิน 
1,794,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน ซ่ึงค่าสอบบญัชีท่ีก าหนดไวน้อ้ยกวา่ค่าสอบบญัชีในปี 2563 ท่ีก าหนดไว ้1,814,000 บาท 

ระเบียบวาระที ่7.  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุทีป่ระสงค์ของบริษัท 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแบบพิมพข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ จึงเห็นควรอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุ    
ท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) จะท าใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัทรัพยสิ์นไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแบบพิมพ์
ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และครอบคลุมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) เป็นดงัน้ี 
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 วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) เดิมก าหนดไว ้
 (12)  ท าการซ้ือขาย ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ ขายฝาก จ านอง ท่ีดิน อาคาร แลละอสงัหาริมทรัพยอ่ื์น หรือทรัพยสิ์น              
 ซ่ึงไม่เก่ียวกบัธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

 วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) ขอแกไ้ขเป็น 
 (12)  ซ้ือ ขาย จดัหา รับ เช่า ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ ขายฝาก โอน แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง              
 ใชแ้ละจดัการ โดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น  

 การลงมติของวาระน้ี ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้    
ท่ีมาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่8.  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date)  เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็น

วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

 จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว บริษทัจะจดัใหมี้การลงทะเบียน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแตเ่วลา 13.30 น. เป็นตน้ไปจนถึงเวลาร่วมประชุม  หากท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองไดโ้ปรด  
มอบฉนัทะแก่ผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในเอกสารท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 . และ    
หากท่าน ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั บริษทัก าหนดใหก้รรมการอิสระประกอบดว้ย  (1) นางนพรัตน์    
รุ่งอุทยัศิริ  อาย ุ69 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยูบ่า้นเลขท่ี 683 ซอยพฒันาการ 74  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัหนา้ 24          
(2) นายสุพจน์ แกว้มณี  อาย ุ60 ปี กรรมการอิสระ อยูบ่า้นเลขท่ี 11/445 ซอยรามค าแหง 44 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ ดูจากรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัหนา้ 31 

 ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          
ท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี  และไม่เป็นญาติกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

 อน่ึง  บริษทั ใคร่ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม   
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเตรียมมา            
ไดร้ะบุในตอนทา้ยของหนงัสือมอบฉนัทะ 

 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม  บริษทัไดจ้ดัส่งแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม           
ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5.  

 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564       
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
             
    
                       

           (นายสุรินทร์  วงศกิ์ตติพฒัน์) 
                                         เลขานุการบริษทั 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 27 อาคารช านาญ เพญ็ชาติ บิสเนส     
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองรวม 32 ราย        
นบัจ านวนหุน้ได ้ 273,836,996 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 32.74 และมีผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมรวม 37 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
270,504,508 หุน้ คิดเป็นละ 32.34 รวมทั้งส้ินมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม 69 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
544,341,504 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.07  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้นะน าประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 
ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ โดยบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมม ี12 ท่าน คือ 
1. ร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ ประธานคณะกรรมการ 
2.  นางสาวปวณีา เหล่าววิฒัน์วงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายสมบูรณ์ อุรานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายสุพจน์ แกว้มณี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
7. นายศิวะพร ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ 
8. นายมารุต มงัคละพฤกษ ์ กรรมการบริหาร 
9. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการบริหาร 
10. นางสาวปวริศา เพญ็ชาติ กรรมการบริหาร 
11. นายเมธาว ี เหล่าววิฒัน์วงศ ์ กรรมการ 

 12. นางนิภานนัท ์ ตนัตรานนท ์ กรรมการ 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

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

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมการประชุม  จ านวน  2  ท่าน คือ 

1. นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/เลขานุการบริษทั 
 2. นางสาวรติรัตน์ เหล่าววิฒัน์วงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั ผู้สอบบัญชีของบริษัท จ านวน 2 ท่าน คือ 

1. นายจิโรจ         ศิริโรโรจน ์

2. นายธนาทิตย ์ รักษเ์สถียรภาพ 
 

โดยมีร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอวาระการประชุมผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอมา จึงขอพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีคณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุม
ทราบวา่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37 ในการออกเสียง
ลงคะแนนให ้ 1 หุน้ มี 1 เสียง และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น แลว้จึงน าคะแนนเสียงดงักล่าวรวมกบับตัรเสียแลว้หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง หากตอ้งการลงมติ
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือและลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บแจกก่อนเขา้ประชุม ส่วนผูท่ี้ไดรั้บมอบ
ฉนัทะ รวมทั้งกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ก็สามารถปฏิบติัเช่นเดียวกนั โดยตอ้งลงมติในบตัรลงคะแนนตรง
ตามความประสงคผ์ูถื้อหุน้ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบมอบฉนัทะดว้ย และการตรวจนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระก็จะขอเชิญตวัแทน
ของผูส้อบบญัชีมาเป็นสกัขีพยาน    
 

ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 
30  เมษายน 2562  ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณา เห็นวา่ถูกตอ้งตามความจริง จึงไดล้งมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี 30  เมษายน 2562 

 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน  544,341,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง จ านวน               875 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0002 
บตัรเสีย   จ านวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 

ระเบียบวาระที ่2. พจิารณาผลการด าเนินงาน และอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในปี 2562 การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา ดว้ยสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตวั  การแข่งขนัท่ีรุนแรง และมีการน าเขา้เขา้กระเบ้ืองจากแหล่งใหม่คือประเทศอินเดียเป็นจ านวนมาก ท าให้
ราคาการขายลดลง  เป็นเหตใุหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานตามรายการต่าง ๆ ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

        ปี 2562     ปี 2561 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,951 1,943       8 
รายไดร้วม 1,979 1,997    (18) 
ตน้ทุนการขาย 1,548 1,594    (46) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ    484    413      71 
ตน้ทุนทางการเงิน      22      28      (6) 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได ้    (75)    (38)    (36) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    (59)    (42)    (18) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (0.07) (0.05)                              (0.02)     
 

 ฐานะทางการเงินของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

        ปี 2562     ปี 2561 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
สินทรัพย ์ 2,117 2,331  (214) 
หน้ีสิน    655    809  (154) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,463 1,522    (59)   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   0.45   0.53 (0.08) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้   1.75   1.82 (0.07) 
  

ผูถื้อหุน้ งบการเงินในปี 2562 UMI มียอดขายดีข้ึน และตน้ทุนลดลง  จึงขอสอบถามวา่ 
- ก าลงัผลิตมีเท่าไร มีการปิดเตาไหม มีผลกระทบต่อสภาพคล่องอยา่งไร 
- ในงบการเงิน มีการจ่ายคืนหุน้กู ้ แลว้กูจ้ากสถาบนัการเงินระยะยาว ท าใหท้างการเงินดีข้ึน

มากนอ้ยแค่ไหน 
- การดอ้ยค่าของบริษทัยอ่ย เกิดจากอะไร 
- การผิดนดัช าระหน้ีของบริษทัยอ่ย มีผลต่อหน้ีสินอยา่งไรบา้ง 
- เงินลงทุนเผื่อขายลดลง ส่วนน้ีดีอยา่งไร 
- เงินคืนภาษีเกิดจากกรณีใด 

กรรมการผูจ้ดัการ - UMI มีก าลงัผลิต 6 ลา้น ตรม./เดือน  ปีท่ีแลว้ผูผ้ลิตกระเบ้ืองประสบปัญหา จึงปิดเตาประมาณ 
   45%  มีการปิดเตาเป็นระยะ เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศลดลง และในปีน้ีคงตอ้งดูเร่ือง
   สภาพคล่องมากกวา่ผลก าไรขาดทุน 

ประธานกรรมการบริหาร - เร่ืองหุน้กู ้500 ลา้นบาท UMI ไดกู้เ้งินระยะยาวจากธนาคารโดยใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคาร  
  และเคร่ืองจกัร ไดอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่การออกหุน้กู ้แต่มีการออกตัว๋ B/E จ านวน                
  55 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องและเพ่ิมความมัน่คงทางการเงิน ส่วนเร่ืองโควดิ 19                
  มีผลกระทบมากในปีน้ี จากผลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผลท าให ้             
  ไม่สามารถขายไดต้ามแผน แต่ก็ตอ้งรักษาสภาพคล่องเป็นอนัดบัแรก ความส าคญัเร่ืองท าก าไร 
  เป็นเร่ืองรองลงมา เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนก็สามารถขายสินคา้ได ้ลดค่าใชจ่้ายต่างๆ และขอความ 
  ร่วมมือจาก Supplier  และธนาคาร คิดวา่สามารถบริหารสภาพคล่องไดดี้ตลอดปี 

ประธานกรรมการบริหาร - เร่ืองดอ้ยค่าของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัน้ีผลิตกระเบ้ืองแกรนิต คิดวา่จะเป็นสินคา้ 
  มาช่วยเสริม แต่เหตุการณ์เปล่ียนไป  เน่ืองจากธนาคารไม่สนบัสนุนดา้นการเงิน ทาง UMI 
  ตอ้งดูแลดา้นขายและการผลิต  เน่ืองจากกระเบ้ืองแกรนิตมีการน าเขา้จากอินเดีย และจีน    
  ซ่ึงราคาถูกกวา่ ท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนัได ้จึงตอ้งท าการน าเขา้สินคา้มาขายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
  ท่ีผลิตดว้ย  ฉะนั้นการผิดนดัช าระหน้ีจึงเป็นเร่ืองของบริษทัยอ่ยท่ีธนาคารไม่สนบัสนุน แต่
  ทุกวนัน้ี ธุรกิจท่ีท าไปดีข้ึนกวา่เดิม เช่น ขาดทุนนอ้ยลง ทุกอยา่งดีกวา่เดิม แต่ขาดสภาพคล่อง 
  ท าใหไ้ม่มีเงินจ่ายคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย  จึงตอ้งผดินดัช าระหน้ี 
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ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน - เงินลงทุนเผื่อขายจากงบการเงินประมาณ 6 ลา้นกวา่ ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา 
  หุน้มิไดห้วอืหวามาก ตวัเลขลดลงเลก็นอ้ย เงินคืนภาษี เน่ืองจากเดิมตั้งส ารองภาษีไว ้  
  พอขาดทุนก็ไม่ตอ้งช าระภาษี 

ผูถื้อหุน้ - ปี 2563 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่ ทั้ง #9, 16 ไม่ทราบวา่บริษทัมีการปรับใช้
  หรือไม่ และมีผลกระทบอยา่งไร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน - มาตรฐานการบญัชี #9 เคร่ืองมือทางการเงิน เร่ืองลูกหน้ี บริษทัมีการติดตามหน้ีท่ีรัดกมุ และ
  มีการตั้งหน้ีสงสยัจะสูญครบถว้น ตามหลกัการท่ีผูต้รวจสอบบญัชีแนะน า มาตรฐานการ
  บญัชี #16 สญัญาเช่า  ทั้ง 2 มาตรฐาน บริษทัไดถื้อปฏิบติัตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 พบวา่         
  มีผลกระทบนอ้ยมาก 
 

ท่ีประชุมไม่มีขอ้ซกัถามผลการด าเนินงานอีก กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนและไดส่้งใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบและรับรองแลว้ ตามรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี ซ่ึงทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและ อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน      544,341,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน          -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง จ านวน              875 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
บตัรเสีย จ านวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 

                       กรรมการผูจ้ดัการ  ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัมี
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปี หวัจขอ้ 5.2.8  ความรับผดิชอบต่อสงัคมและถึงแมบ้ริษทัจะ
ยงัไม่ไดส้มคัรเขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC – COLLECTIVE ACTION 

COALITION AGAINST CORRUPTION) เพ่ือขอหนงัสือรับรองเหมือนปีท่ีผา่นมา แต่ก็เช่ือมัน่วา่บริษทัมีระบบตรวจสอบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

 

ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรผลก าไร และงดจ่ายเงนิปันผล 
 

กรรมการผูจ้ดัการแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปี 2562  บริษทัมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 59,147,273 บาท   จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ส่วนส ารองตามกฎหมายนั้น บริษทั
ไดส้ ารองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ไม่ตอ้งจดัสรรในส่วนส ารองตามกฎหมายอีก  

 

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวไ้ม่ต ่ากวา่  
ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษทั 

 
 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ      
ไดน้ าเสนอใหพ้ิจารณาทุกประการ 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จ านวน 544,341,629   เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน          - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน               875 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 
บตัรเสีย จ านวน          -   เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

 

ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นอตัราหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในวาระน้ี มี 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางนพรัตน ์ รุ่งอุทยัศิริ 
2. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา 
3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์
4. นางสาวปวริศา       เพญ็ชาติ 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ      
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ผา่นทาง website ของบริษทั ตั้งแตว่นัท่ี 10 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณา และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออก 
ตามวาระจ านวน 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง   
 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอใหก้ารเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   เพื่อความโปร่งใสและตามหลกั 
บรรษทัภิบาล 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ ใหแ้ต่งตั้งกรรมการตามท่ีเสนอทั้ง 4 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
 

   

ระเบียบวาระที ่5. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายคา่ตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการ
ตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการใหจ่้ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีก าหนด 
ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากน้ีใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากบัเบ้ียประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการ 40,000 บาทตอ่คร้ังตามล าดบั การก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2563 เท่ากบัค่าตอบแทนท่ี

ล าดบั ช่ือกรรมการ เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 

1 นางนพรัตน ์ รุ่งอุทยัศิริ 
544,339,879 
(99.9995%) 

1,750        
(0.0003%) 

875                 
(0.0002%) 

- 
(0%) 

     2 นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา 
544,339,879 
(99.9995%) 

1,750 
(0.0003%) 

875 
(0.0002%) 

- 
(0%) 

3 นายวรวชัร ตนัตรานนท ์
544,341,629 
(99.9998%) 

- 
(0%) 

875 
(0.0002%) 

- 
(0%) 

4 นางสาวปวริศา เพญ็ชาติ 
544,341,629 
(99.9998%) 

- 
(0%) 

875 
(0.0002%) 

- 
(0%) 
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จ่ายในปี 2562  ทั้งน้ี บริษทัมิไดจ่้ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเวน้เงินเดือนของผูด้  ารงต าแหน่งในฝ่าย
บริหาร ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีแลว้  และมติของวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะ
กรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบ
คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการใหจ่้ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีก าหนด ส าหรับ
การปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการนอกเหนือจากน้ีใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อ
คร้ัง ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการแถลง 
  

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน     544,341,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จ านวน               875 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0002 
บตัรเสีย จ านวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

 นายศิวะพร ทรรทรานนท ์ไดแ้สดงความประสงคต์่อท่ีประชุมวา่ ในระหวา่งวกิฤติการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควดิ 19 ตนจะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั จนกวา่สถานการณ์จะดีข้ึน 
 

ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั จะตอ้งใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั
ผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 7305  และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนีวงศ ์ ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านเป็น ผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และก าหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจ านวน
เงิน 1,814,000 บาท ไม่มีค่าบริการอ่ืนอีก ค่าสอบบญัชีท่ีเสนออนุมติัในปีน้ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562   จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนุมติั 
 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติใหแ้ต่งตั้ง ใหบ้ริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ และ/
หรือนางสาวกรรณิการ์ วภิานุรัตน์ และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต และ/หรือนาง
สุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2563  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,814,000 บาท โดย
ไม่มีค่าบริการอ่ืนอีก 
 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน    544,341,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จ านวน             875 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

บตัรเสีย จ านวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
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ระเบียบวาระที ่7. พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 

ผูถื้อหุน้ - หลงัจากโควดิ 16 คนจะอยูบ่า้นมากข้ึน การสัง่ซ้ือสินคา้จะใชอ้อนไลน์มากข้ึน มิทราบวา่ 
  UMI มีการเพ่ิมสดัส่วนการขายออนไลน์มากนอ้ยเพียงแค่ไหน 
 - ในฐานะท่ี UMI อยูใ่นวงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงปีท่ีแลว้กิจการไม่ดี และปีน้ีก็คงจะ 
  ไม่ดีดว้ย ไม่ทราบวา่เทรนเป็นยงัไง เหมือนเดิมไหม 
 - การท่ีรัฐบาลช่วยเร่ืองค่าไฟฟ้า มิทราบถือเป็นตน้ทุนก่ีเปอร์เซ็นต ์ถา้ลดค่าน ้ ามนัและค่าแก๊สอีก 
  จะลดไดอี้กอยา่งไร 

ประธานกรรมการบริหาร - เร่ืองออนไลน์ UMI มีแผนกอีคอมเมิชเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ แต่มีขอ้จ ากดั เน่ืองจากเป็นการขายปลีก 
  อาจเป็นการแยง่ลูกคา้ของเรา จึงตอ้งพยายามเล่ียงโดยขายในราคาท่ีสูงกวา่และเป็นสินคา้ท่ี
  ไม่เป็นท่ีนิยมในตลาด การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพใหเ้หมือนจริง ก็เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ห็น 
  ลวดลายของสินคา้ ในตอนน้ียอดขายเร่ิมดีข้ึน 

กรรมการผูจ้ดัการ - ออนไลน์ไม่เฉพาะมีแต่ UMI คู่คา้ของ UMI ก็มีออนไลน์ ในระยะโควดิ 19 UMI มีรายการ
  ส่งเสริมการขาย ท าใหมี้ยอดขายโตข้ึน 40-50% 
 -  ส่วนเร่ืองอสงัหาริมทรัพยช์ะลอตวัอยา่งแรง ทุกโครงการจะขายสตอ๊ก จะชะลอการก่อสร้าง 
  UMI แกไ้ขปัญหาโดยการมี Partnership Project 
 -  เร่ืองค่าไฟฟ้า UMI ไดล้ด 3% เป็นเวลา 3 เดือน ถา้เล่ือนช าระเงินตอ้งช าระดอกเบ้ียเพ่ิม เร่ือง
  ค่าไฟฟ้ามีผล 10-15% ของตน้ทุนโดยประมาณ 

ผูถื้อหุน้ -  เร่ืองกระเบ้ืองโมเสค UMI ไม่ไดผ้ลิตเอง การน าเขา้และส่งออกมีปัญหา จะมีผลกระทบไหม 

กรรมการผูจ้ดัการ -  กระเบ้ืองโมเสค ทาง UMI ไม่ไดผ้ลิตมา 4-5 ปีแลว้ แต่ซ้ือมาขาย  ก็ปกติดีไม่มีปัญหา 

ผูถื้อหุน้ - ในระเบียบวาระท่ี 6 ท่ีเสนอผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 3 ท่าน หรือ 5 ท่าน 

กรรมการผูจ้ดัการ - ตามวาระในหนงัสือเชิญประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 5 ท่าน 

ประธานท่ีประชุม - ในปี 2563 ประเดน็ส าคญัคือการบริหารสภาพคล่องใหดี้ท่ีสุด เพ่ือความอยูร่อด ซ่ึง UMI ได้
  เตรียมพร้อม เพราะเวลาคบัขนั เครดิตต่าง ๆ สถาบนัการเงินจะตดัท้ิง Supplier ก็จะไม่ให้
  เครดิตเหมือนเดิม  ลูกคา้ก็จะเล่ือนการช าระหน้ีอีก ฉะนั้น ทีมการเงินตอ้งท างานหนกั ศึกษา
  ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินมาพิจารณาตลอดเวลา  เร่ืองก าไรขาดทุนวา่กนัทีหลงั ขอใหผ้า่น 
  ปี 2563 และขอใหผ้า่นโควดิ 19 ก่อนค่อยมาดู Strategy ต่อไป 
 

ท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพ้จิารณาอีก  
 

ประธานท่ีประชุมจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 15:10 น. 
                                                                                                            

 ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 
                (ร้อยเอกเศรณี   เพญ็ชาติ) 
 

 

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

            (นายสุรินทร์   วงศกิ์ตติพฒัน์)
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 เอกสารหมายเลข 3 
  DOCUMENT No.3 

  
 

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

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  เขียนที่       
Shareholder Registration No Written at 
 วนัที่           เดือน           พ.ศ.  
 Date          Month          Year 
 
(1) ขา้พเจา้ 
 I/We 
 อยูบ่า้นเลขที ่ สญัชาต ิ
 Address Nationality 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited 

 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั          เสียง  ดงันี ้

        holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to              votes as follows 
   หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสียง 
        ordinary share     shares  and have the right to vote equal to               votes 
   หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั              เสียง 
        preference share    shares  and have the right to vote equal to               votes  

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฎตามสิ่งที่สง่มาดว้ย) 
 Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the UMI independent Director of the company as detailed in the attachment) 
 

   1. ชื่อ    อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่             
 Name  age  years, residing at 
 ถนน   ต  าบล/แขวง   อ  าเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 Province  Postal Code   or  

 2.  ชื่อ    อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่             
 Name  age  years, residing at 
 ถนน   ต  าบล/แขวง   อ  าเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 Province  Postal Code                or  

 3.  ชื่อ    อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่             
 Name age  years, residing at 
 ถนน   ต  าบล/แขวง   อ  าเภอ/เขต     
 Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 Province  Postal Code    
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 27 อาคารช านาญ เพ็ญชาติ บสิเนส เซ็นเตอร ์ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

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 
2021 on 30 April 2021, 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders for 2020.  

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

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
วาระที่ 2 พิจารณาผลการด าเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 
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, 2020.  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda No. 4 To appoint directors to succeed those whose terms are expired.  

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

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

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
         Approve the reappointment of all directors who will retire by rotation 
    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
         Approve the reappointment of each director listed below: 

 
 1.  ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ  
  Capt. Seranee Phenjati 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 
 2.  นายสมบูรณ ์ อุรานุกูล  
  Mr. Somboon Uranukul  

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 
 3.  นายมารุต มังคละพฤกษ ์
  Mr. Marut Mangklabrucks 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 

 
 4.  นางนิภานันท ์ ตันตรานนท ์
  Mrs. Nipanan Tantranont 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2021.  

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix their remuneration for 2021.  

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุทีป่ระสงคข์องบริษัท 
Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of the objectives of the Company.  

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 8 Other Business (if any)  

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

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         Approve  Disapprove  Abstain  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ 
 ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form. It shall be considered invalid.    
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอื 
 ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ 
 พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

 
  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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                   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(         ) 
 

 ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 

 ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 
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หมายเหตุ/Remark 
 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
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. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบรษัิท ดงันีเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ 
(1) นางนพรตัน ์ รุง่อทุยัศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  อยูบ่า้นเลขที่ 683 ซอยพฒันาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
(2) นายสพุจน ์ แกว้มณี   กรรมการอิสระ 
  อยูบ่า้นเลขที่ 11/445 ซอยรามค าแหง 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 683 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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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

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

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียน ลงวนัที ่

19 กมุภาพนัธ ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผู้ถือหุน้ บรษัิทจงึ
เห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิ 
ตอ่ไป ทัง้นี ้ บรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุแตล่ะ
รายตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 th 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 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย/ Thai nationality 

(   ) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) หรอื 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise 
officer); or 

(   ) ในกรณีมอบฉันทะ รบัรองส าเนาถกูตอ้งบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผูร้บัมอบอ านาจ 
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 
(   ) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ หรอื 

Passport of the shareholder; or 
(   ) ในกรณีมอบฉันทะ รบัรองส าเนาถกูตอ้งหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

ของผูร้บัมอบอ านาจ 
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 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(   ) รบัรองส าเนาถกูตอ้งหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 365 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ  
Certified true copy Corporate affidavit, issued within 365 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(   ) รบัรองส าเนาถกูตอ้งบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือ มอบฉันทะ
พรอ้ม   บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 
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 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(   ) รบัรองส าเนาถกูตอ้งหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 365 วนั โดยหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ และ 

Certified true copy Corporate affidavit; issued within 365 days by the government of that country and 
(   ) รบัรองส าเนาถกูตอ้งบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือ มอบฉันทะ

พรอ้ม   บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 
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. 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จดัท  าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดย 

โนตารพีบัลิค 
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. 
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 13.30 น.  

ของวนัที่ 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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 2021. 
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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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