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ท่ี UMI 06/2564 
      วนัท่ี  30   เมษายน  2564 
 
เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) หรือ UMI ไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564ในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เร่ิมเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.35 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 27 
อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์  ถนนพระราม9  แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  มีผูถื้อหุน้มาเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองรวม 13 ท่าน นบัจาํนวนหุน้ได ้126,583,884 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 15.13 และผูรั้บมอบฉนัทะมา
เขา้ร่วมประชุมรวม 41 คน  นบัจาํนวนหุน้ได ้442,052,192 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 52.85 รวมทั้งส้ินมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะมาร่วมประชุม 54 ท่าน นบัจาํนวนหุน้ได ้568,636,076 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 67.98 ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัโดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

1. ท่ีประชุมมีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 568,636,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        --- เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 งดออกเสียง จาํนวน        --- เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 บตัรเสีย จาํนวน        ---   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 

      
2. ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 และ อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก  
ผูส้อบบญัชี 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 568,636,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        ---- เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 งดออกเสียง จาํนวน        ---- เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 บตัรเสีย จาํนวน        ----    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
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3. ท่ีประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

   ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 568,631,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.999 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        --- เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 งดออกเสียง จาํนวน          5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน        ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ      - 

  

4. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน คือ 1. นายเศรณี เพญ็ชาติ        
2. นายสมบูรณ์ อุรานุกลู 3. นายมารุต มงัคละพฤกษ ์4. นางนิภานนัท ์ตนัตรานนท ์  

ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  - นายเศรณี เพญ็ชาติ 

 เห็นดว้ย จาํนวน 568,631,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.999 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        --- เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 งดออกเสียง จาํนวน          5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน        ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ      - 

 - นายสมบูรณ์ อุรานุกลู 
 เห็นดว้ย  จาํนวน  528,517,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ    92.945 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน   40,113,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ             7.054 
 งดออกเสียง จาํนวน            5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน         ---     เสียง      คิดเป็นร้อยละ      - 

 - นายมารุต มงัคละพฤกษ ์
 เห็นดว้ย  จาํนวน  528,517,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ    92.945 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน   40,113,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ             7.054 
 งดออกเสียง จาํนวน            5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน         ---     เสียง      คิดเป็นร้อยละ      - 

 - นางนิภานนัท ์ตนัตรานนท ์  

 เห็นดว้ย จาํนวน 568,631,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.999 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        --- เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 งดออกเสียง จาํนวน          5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน        ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ      - 
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5. ท่ีประชุมมีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ ละ 20,000  บาท ต่อคนและจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ิมแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการใหจ่้าย
ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกาํหนดน้ี สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการ 
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปีละ 4 คร้ัง หากมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการนอกเหนือจากน้ี ใหจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการคร้ังละ 20,000.- บาท ต่อคน ทั้งน้ีบริษทั 
มิไดมี้การจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการอีก ยกเวน้เงินเดือนของผูด้าํรงตาํแหน่งในฝ่ายบริหารซ่ึง
ไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจาํปีแลว้ 

 ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน  528,517,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ   92.945 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         --- เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 งดออกเสียง จาํนวน     40,118,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ         7.055 
 บตัรเสีย จาํนวน         ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
  

6. ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ  
นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ/หรือ นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5897 และ/หรือ นายโกมินท ์ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นายมงคล  
เหล่าวรพงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 11536  จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564โดย
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 1,794,000 บาท  

ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน  568,631,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.999 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         --- เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 งดออกเสียง จาํนวน             5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน         ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
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7. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 3 (วตัถุท่ีประสงค)์ 
                       วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัขอ้ (12) เดิมกาํหนดไว ้
                    (12) ทาํการซ้ือขาย ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ ขายฝาก จาํนองท่ีดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพยอ่ื์น หรือ 

     ทรัพยสิ์นซ่ึงไม่เก่ียวกบัธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
         วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั ขอ้ (12) ขอแกไ้ขเป็น 

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

 

ลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน  568,631,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.999 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         --- เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 งดออกเสียง จาํนวน             5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.001 
 บตัรเสีย จาํนวน         ---    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 

 
 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  (นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน์) 
   เลขานุการบริษทั 

 
 

 
 

 
 

 


