
 
ท่ี UMI 01/2564  

วนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์  2564 
 

เร่ือง กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล และ แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุท่ีประสงคข์อง
บริษทั 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั  สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

                1.  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปีเพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
                2.  กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 
ชั้น 27 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
              3.  กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (Record Date) เป็น วนัท่ี  
11 มีนาคม 2564 
 4.  กาํหนดวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไวด้งัน้ี  

4.1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุม
 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
4.2 พิจารณาผลการดาํเนินงานและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานผลการดาํเนินงานและอนุมติังบงบแสดงฐานะการเงิน 
 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
4.3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรผลกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมติัไม่ตอ้งสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากขาดทุนและบริษทัไดส้าํรอง
 ตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และใหง้ดจ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการของ
 ปี 2563 
4.4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ซ่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระน้ี มีจาํนวน 4 ท่านดงัน้ี   
 1)  นายเศรณี เพญ็ชาติ ประธานคณะกรรมการ 
 2)  นายสมบูรณ์ อุรานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 
 3)  นายมารุต มงัคละพฤกษ ์ กรรมการบริหาร  
 4)  นางนิภานนัท ์ ตนัตรานนท ์ กรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 จาํนวน 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง โดยในวาระน้ี ไม่มีการเสนอช่ือผูข้อรับ        
 เลือกตั้งเป็นกรรมการจากผูถื้อหุน้ 
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4.5 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
 เป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 
 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานคณะกรรมการใหจ่้ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึง
 ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดน้ี สาํหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละคร้ังรวม 4 คร้ังต่อปี หากมีการ
 เรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากน้ีใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากบัเบ้ียประชุมรายเดือน 
 ท่านละ 20,000 บาทต่อคร้ัง  ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อคร้ัง ตามลาํดบั 
4.6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าสอบบญัชี  
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั โดย
 กาํหนดให ้นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ 

                                  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชี    
                                  รับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ/หรือ  นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897    
                                  และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ 
                                  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  11536    
                                  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน  
                                  1,794,000 บาท 

4.7 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) เพ่ือให ้   
 สอดคลอ้งกบัแบบพิมพข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และครอบคลุมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั
 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั 
 ขอ้ (12) เป็นดงัน้ี 

                               วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) เดิมกาํหนดไว ้
        (12) ทาํการซ้ือขาย ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ ขายฝาก จาํนอง ท่ีดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพยอ่ื์น หรือทรัพยสิ์น
 ซ่ึงไม่เก่ียวกบัธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
        วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) ขอแกไ้ขเป็น  
        (12) ซ้ือ ขาย จดัหา รับ  เช่า ใหเ้ช่า  เช่าซ้ือ ขายฝาก โอน แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง 
 ใชแ้ละจดัการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น  
 การลงมติของวาระน้ี ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
       ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.8    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

 รายละเอียดของวาระการประชุมจะปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซ่ึงบริษทัฯ จะเร่ิม
เผยแพร่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (WWW.UMI-TILES.COM) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป   

  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
  

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

              นายสุรินทร์  วงศกิ์ตติพฒัน์ 
            เลขานุการบริษทั 


