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ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 

 

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 แฟ็กซ์ 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 
26/23 Orakarn Building, 7th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok  10330, Thailand. Tel. 02-655-7501-2 Fax 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 

ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 



2 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

2 
 

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 แฟ็กซ์ 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 
26/23 Orakarn Building, 7th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok  10330, Thailand. Tel. 02-655-7501-2 Fax 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา รับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับปี 2559 

 

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2559 
    สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

 

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว         
จึงพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี  2559 สิ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และ งดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ ปี 2559  
 
 

 ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยค านึงถึงโครงสร้าง
สถานะทางการเงินและแผนการลงทุนของบริษัทเป็นส าคัญ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้  และหลังหักเงินทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ แต่ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน แต่น่ืองจาก
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน บริษัทมีผลขาดทุนและมีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นจึงเสนองดการจ่ายเงิน     
ปันผล และ งดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ ปี 2559 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลและ 
งดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2559 เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีผลขาดทุนและมีผลขาดทุน
สะสม  

 

  หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  5  พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

ความเป็นมา :� ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งน้ี มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

 

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
2. นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์  
3. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์  

 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 
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ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 



3บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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ท้ังนี ้สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการท่ีออกตามวาระสามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งได้ โดยกรรมการ
ท้ัง 3 ท่านต่างมากด้วยความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็น สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

 หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 
 

ความเป็นมา :� ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  
อันได้แก่  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ น้ัน           
ซึ่งได้พิจารณา ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทน ปี 2559 และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 

รายการ 
ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 
 

ปี 2559 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   
 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)*   
 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัท 

14,400 
12,000 

14,400 
12,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ 

14,400 
12,000 

14,400 
12,000 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7,200 
 

6,000 

7,200 
 

6,000 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

        *ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 
 
 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 
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ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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วาระที่  7  พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560  
 

ความเป็นมา :� เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และ การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 โดยพิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับ
ค่าตอบแทน ปี 2559 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการค่าตอบแทน 
 

ปี 2560  (ปีที่เสนอ) 
 

 
ปี 2559 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,188,000 บาท 2,188,000 บาท 
ค่าบริการอื่นๆ - - 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแต่งตั้ง บริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 ดังรายนามต่อไปน้ี 

 

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8509 หรือ 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 หรือ 
3. น.ส.พรทิพย์ ริมดุสิต                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5565 

 

ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  จึงมีความอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ    บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
โดยพิจารณาและเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชสี าหรับปี 2560 เป็นจ านวน  2,188,000 บาท  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
 

 หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่ีประชุมพิจารณาน้ัน จะต้องได้รับคะแนนเสียง
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ 

 
อน่ึง บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดให้วันท่ี  14 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท โดยรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี  15 มีนาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 
เลขท่ี 26/14-15 ซอย ชิดลม   ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 
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ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 



5บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

5 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน  กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหน่ึง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)         
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.umspcl.com 

 
หมายเหตุ แบบ ก.  ใช้ส าหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบท่ัวไป   
                แบบ ข.  ใช้ส าหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว  
                แบบ ค.  ใข้ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดุแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

              ดูแลหุ้น  
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                                              (พลต ารวจเอก ดร. ชิดชัย  วรรณสถิตย์) 
                                                                                                               ประธานกรรมการ 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 

 

26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 แฟ็กซ์ 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 
26/23 Orakarn Building, 7th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok  10330, Thailand. Tel. 02-655-7501-2 Fax 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 

ท่ี  UMS./EXS./006-60 
 22 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

                ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
 

 ความเป็นมา  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน  2559 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559  

 

หมายเหตุ  : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2559        
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 



6 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



7บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



8 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



9บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



10 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



11บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



12 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



13บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



14 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



15บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 15 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

  
กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม ่
ชื่อ-สกลุ  นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ
ต าแหนง่  รองประธานกรรมการ 
อายุ (ปี) 38 ปี 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)         ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559    ประชุมกรรมการ 7/11 ครั้ง 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ        4 ปี 10 เดือน (มิถุนายน 2555) 
       การศึกษา  

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ 
               สหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 53/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 
ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มิ.ย.56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์  
 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 มิ.ย.55 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม ์
 มิ.ย.55 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
 ก.ย.54 - ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ ์
 เม.ย.54 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี ่

 

ต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ต.ค.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  
 ก.ย.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากัด  
 ก.ย.59 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีทีเอ สุเอซ จ ากัด 
 ก.พ.58 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จ ากัด (สิงคโปร)์ 
 ส.ค.57 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. พรีโม ชิปปิ้ง จ ากัด 
 เม.ย.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอ ี
 ม.ค.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อะธีน โฮลดิ้งส์ 
 ม.ค.57 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทรีเซน (กรุงเทพ) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น     ไม่มี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 



16 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 16 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

  
ชื่อ/นามสกุล       นายเอกวจัน์  อมรววิฒัน์ 

ต าแหน่ง              กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี)            55  ปี 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)   ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี  (ปี 2553) 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559      ประชุมกรรมการ 11/11 ครั้ง 
การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University , Los Angeles , CA, 
               U.S.A. 

   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 เม.ย.53 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
 ม.ค.41 - มิ.ย.41           ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลย ีสารสนเทศ บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 
 ก.พ.37 - ธ.ค.40           ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน ์
 มี.ค.33 - ต.ค.34           ผจก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม 
 พ.ค.30 - ก.พ.33           ฝ่ายบริหารการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 

 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ต.ค. 41 - ปัจจุบัน         ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนการตลาดธุรกิจการบิน บจ. คอร์ปอเรท   
                                    เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร ์

 มี.ค.54 - ม.ีค.56           Executive Committee Asian Business Aviation Association (AsBAA) 
 ก.พ.49 - ก.พ.56           Executive Administrator Asian Business Aviation Association (AsBAA) 
 ก.ค.41 - ก.ย.41           ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย ์ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร ์
 พ.ย.34 - ม.ค.37           ผจก.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไดวา จ ากัด 
 พ.ย.28 - เม.ย.30          ผช.ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA 

 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                        ไม่มี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
 

 
 

 
 
 



17บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 17 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

  
 
ชื่อ/นามสกุล       นายธราธร  วงศป์ระศาสตร์ 

ต าแหน่ง              กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี)            43  ปี 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)      ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   4 ปี (ปี 2556) 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559      ประชุมกรรมการ 7/11 ครั้ง 
 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี Architecture, PRATT Institute,  
 Rensselaer Polytechnic Institute (R.P.I) Troy, NY. 
 Suffield Academy, Suffield, CT. High School Diploma 

  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
-ไม่ม-ี 

 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 2556 - ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
 
 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2547 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ บจ. แดน วงศ์ประศาธน์ สถาปนิก 

 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น         ไม่มี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 
ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
ข้อ 19. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้ 
(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้  
ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 24.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บ าเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

ส้ินสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ     
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน  
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือ
ส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า       
25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและ  
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่องล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่งโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ      
ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ    
ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็น   
ไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคัญ 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน  
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ  
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท  

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด  ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ความในข้อน้ี ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย 
ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบ
ปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล  
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร  
(4) เลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  
(6) กิจการอื่นๆ  

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน
นี้  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ   
ทุนจดทะเบียน 

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัท ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

                                                             
เขียนท่ี  
วันท่ี เดือน พ.ศ. 2560 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขท่ี ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
           หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
           หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 1 ชื่อ  อายุ ปี อยูบ่้านเลขท่ี  

ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 2. ชื่อ  อายุ ปี อยูบ่้านเลขท่ี  
ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 3. ชื่อ  อายุ ปี อยูบ่้านเลขท่ี  
ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 

    4.  นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ อาย ุ68 ปี  
                                อยู่บ้านเลขท่ี 230/57 ซอยตรอกจันทน์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือ 

    5.  พล.ต.ท.ค ารบ  ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ อาย ุ60 ปี  
                                อยู่บ้านเลขท่ี 99 หมู่ 8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคาร               
อรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือ ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี  
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากร
แสตมป ์
20 บาท 
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 วาระที่ 2 พิจารณา รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบ การเงินได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2559 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และ งดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ ปี 2559 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.1 ชื่อกรรมการ        นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ        นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์   
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

5.3 ชื่อกรรมการ        นายธราธร วงศ์ประศาสตร์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 7  พิจารณา การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 กจิการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
    ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 

              (…………………………………………………………..)    
   
     ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผู้รับมอบฉันทะ 

           (……….………………………………………………..) 
 

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผู้รับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 
 

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผู้รับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 

มายเหตุ    
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด  (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์  ออฟ    
ไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ เลขท่ี 26/14-15 ซอยชิดลม   ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 วาระที่ ...........  เรื่อง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระที่ ...........  เรื่อง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระที่ ...........  เรื่อง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระที่ ...........  เรื่อง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระที่ ...........  เรื่อง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

 การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                  ช่ือกรรมการ  

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                  ช่ือกรรมการ  

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ  

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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      นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา   
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น      
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่  
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

                                       บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 ชื่อ-สกุล     นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล 
 ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
 อายุ (ปี)     68  ปี 
 ที่อยู ่ 230/57 ซอยตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี 
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559)               ไม่มี 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   12 ปี 9 เดือน  ( กรกฎาคม 2547 ถึง เมษายน 2560)       
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2559    ประชุมกรรมการ  9/11 ครั้ง 
 

การศึกษา  
 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 
 เนติบัณฑิตไทย 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)  
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Role of the Compensation Committee รุ่น 11/2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  
ประสบการณ์การท างาน  

 คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 
 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ 
 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ และผู้อ านวยการส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 

              แห่งสภาทนายความ  
 อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ 
 กรรมการฝ่ายกฎหมาย และอนุกรรมการฝ่ายสัญญา 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
    กรรมการก ากับมาตรฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 คณะกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

              ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

  
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 
- บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซ ี
- บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง 
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ต าแหน่งในกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  
 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา 

   
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่ม ี
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่ม ี
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยส าคัญ ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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      ชื่อ-สกุล            พล.ต.ท.ค ารบ  ปัญญาแก้ว 
      ต าแหน่ง           กรรมการอิสระ 
      อายุ (ปี)            60 ปี 
      ที่อยู่                 99 หมู่ 8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
      การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี 
      การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559)                     ไม่มี 
      จ านวนปีที่เป็นกรรมการ        4 ปี  ( 2556 ถึง เมษายน 2560)       
      การเข้าร่วมประชุม ปี 2559    ประชุมกรรมการ 11/11 ครั้ง 

การศึกษา  
 ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่น 32 
 ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

              (พ.ศ.2524) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)  

 2551 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมวิทยาลัยนักบริหาร 
              คณุธรรมวทิยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก .พ.  
              (นบส. รุ่นที่ 57)  

 2551  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 51 

 
ประสบการณ์การท างาน  

 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ 
 ผู้บัญชาการส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  
 จเรต ารวจ (สบ8)  
 รองผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค 7 
 รองผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค 1 
 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี

 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน        ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน         ไม่มี 
 
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ี
ผ่านมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยส าคัญ ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  ไม่มี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอาย ุเช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ข้างต้น  และผู้มอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคลพร้อมทั้งประทับตราส าคัญ  (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคลพร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้น าความในข้อ  1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจ    ลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
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(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อน
เวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันอังคารที ่25 เมษายน 2560 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  เป็นแบบการมอบฉันทะที่ก าหนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบท่ัวไป ซึ่งเป็น
แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ  แบบ ก. และ        
แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  
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แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

 
 

อาคารอรกานต์  ชั้น  5 ห้องเปอร์เซียน - กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด ์
เลขที่  26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 
โทร. 02-655-7501-2  โทรสาร. 02-655-1703 
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เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2
โทรสาร (+662) 655-7503-4

www.umspcl.com

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)


