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                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 
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หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 



2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
2 
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วาระที�  3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรายปี ประจําปี 2560 ที�ผ่านตรวจสอบแล�ว 
 

ความเป็นมา : เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด �ึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงิน สําหรับปี 

2560 สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 �ึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  จึงพิจารณาเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงินดงักล่าว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สําหรับปี 

2560 สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ�งที�ส่งมาด�วย 9 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  4  พจิารณาเร��องการงดจัดสรรกําไร และการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 
 

 

 ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท โดยคํานึงถึงโครงสร้าง

สถานะทางการเงินและแผนการลงทนุของบริษัทเป็นสําคญั บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้  และหลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมายของบริษัท แต่ทั �งนี �ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเสียก่อน แต่นื�อง

จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 �ึ�งปรากฏตามงบการเงิน บริษัทมีผลขาดทุนและมีขาดทุนสะสม ดังนั �นจึงเสนองดการจ่ายเงิน   

ปันผลและงดการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายสําหรับ ปี 2560 
 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

และงดการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560 เนื�องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 มผีลขาดทนุและมีขาดทุน

สะสม  
 

  หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที�  5  พจิารณาแต่งตั �งกรรมการที�ต�องออกตามวาระ 
 

ความเป็นมา :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 20 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง

เป็นอตัรา 1 ต่อ 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด  �ึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั �งนี � มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  
 

1. นายโดม ลิ�วลมวิบลูย์      กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. พล.ต.ท.คํารบ ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสชุาติ ธรรมาพิทกัษ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทน 

ทั �งนี � สามารถดรูายละเอียดประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎตาม สิ�งที�ส่งมาด�วย 2 และ

สิ�งที�ส่งมาด�วย 5  อย่างไรก็ดี ข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการที�ออกตามวาระสามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้ โดยกรรมการ

ทั �ง 3 ท่านต่างมากด้วยความสามารถ คณุว�ิุและประสบการณ์ที�จะบริหารกิจการเพื�อประโยชน์ของบริษัทต่อไป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท�ึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิกรรมการทั �ง 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
 

 หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 

 

 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) ท�เบ�ยนเ��ท�� 0107547000095 

Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0107547000095 
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 



3บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
3 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 

 

 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) ท�เบ�ยนเ��ท�� 0107547000095 

Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0107547000095 
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 



4 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

3 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 

 

 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) ท�เบ�ยนเ��ท�� 0107547000095 

Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0107547000095 
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 

4 
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ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที�แต่งตั �งบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2561 ดงัมรีายนามต่อไปนี � 
 

1. นายบณัฑิต ตั �งภากรณ์                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 8509 หรือ 

2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4323 หรือ 

3. นายวชัระ     ภทัรพิทักษ์                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 6669 
 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

และผู้สอบบญัชีทั �ง 3 ท่าน ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้สว่นเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /   ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่

อย่างใด จงึมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย  ดังนั �น

คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  

2,178,000 บาท   

 หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น �ึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  8  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 

 

ความเป็นมา :  ตามที�หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั�งที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมก�หมายเพื�ออํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ดังนั �น บริษัทจึงต้องมีการพิจารณาการ

แก้ไขข้อบงัคบับริษัทเพื�อให้สอดคล้องกนั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 36 เพื�อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขตามคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติที� 21 / 2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมก�หมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ �ดยแก้ไขเพิ�มเติม ดงันี � 

 

ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 เดิม ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 ที�เสนอแก้ไข 

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี�เดือนนับแต่วัน

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้

เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่

จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อย

กวา่หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือ 

 

 

 

 

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี�เดือนนับแต่วนั

สิ �นสดุของรอบปีบญัชี 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว           

ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่

จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน�ึ�งมีหุ้น

นบัรวมกันได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที� 



5บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)5 
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ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 เดิม ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 ที�เสนอแก้ไข 

ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะ

เข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วยคณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 

1 เดือน นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเ ข้าชื� อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการ

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ ถือ

หุ้นภายในสี�สิบห้าวนั นบัแต่วันที�ได้รับหนังสือจากผู้ ถือ

หุ้น 

 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อ

กันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื�น� รวมกันได้จํานวนหุ้ นตามที�

บงัคบัไว้นั �นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี�สิบห้าวันนับ

แต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณี

เช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที�ปราก�ว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครั �งใด จํานวน      

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�

กําหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัท 

 

 หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาร�ที�  9  พจิาร�าเร��องอ��น� (ถ้าม)ี 
 

การเสนอเรื�องอื�น� นอกจากที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้ที�ประชมุพิจารณานั �น จะต้องได้รับคะแนนเสียง

สนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นซึ�งมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหนึ�งในสามของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จึงจะขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�อง

ดงักล่าวได้ 

 

บริษัทกําหนดให้วันที� 30 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2561  ดงันั �น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ�งจัดขึ �นในวันที� 24 เมษายน 

2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวง

ลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตั �งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 

3 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 

 

 
 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) ท�เบ�ยนเ��ท�� 0107547000095 

Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0107547000095 
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 



6 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

6 
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ในกร��ท��ผู้ ถือหุ้นท�านใดท��ไม�สามารถเข้าร�วมประชมุสาม�ัผู้ ถือหุ้นได้และม�ความประสงค์ท���ะมอบฉันทะให้บคุคลอื�นเข้าร�วม

ประชมุแทน กรุ�ากรอกข้อความและลงลายมอืชื�อในหนงัสือมอบฉันทะเ��ยงแบบใดแบบหน��ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)         

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ท��เว็บไ�ต์ของบร��ัทท�� www.umspcl.com 

 

หมายเหต ุแบบ ก.  ใช้สําหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์�ะมอบฉันทะในแบบทั�วไป   

                แบบ ข.  ใช้สําหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์�ะมอบฉันทะท��กําหนดรายการต�าง� ท��ละเอ�ยดชดัเ�นตายตวั 

                แบบ ค.  ใข้สําหรับผู้ ถือหุ้นท��เป็นชาวต�างชาต� และแต�งตั �งให้ผู้ดแุลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 

              ดแูลหุ้น  

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                       
      (นายโดม ล��วลมว�บลูย์) 

                                                                                                                   กรรมการ 

 

3 
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วาระที�  6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 
 

ความเป็นมา :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ���งกําหนดให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหามสีิทธิได้รับค่าตอบแทน 

อนัได้แก่  เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด� ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� นั �น           

ในครั �งนี �ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เท่ากันกับอตัราค่าตอบแทนปี 2560 และนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดย

มรีายละเอียด ดงันี �  

 
 

รายการ 

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)   

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 16,000 

ค่าเบี �ยประชุม (บาท/คน/ครั�ง)*   

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12,000 

12,000 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

ค่าตอบแทนอื�น� ไมม่ี ไมม่ี 

       หมายเหต ุ: ประธานจะได้รับเบี �ยประชมุ 1.2 เท่าของค่าเบี �ยประชมุ 

                ค่าเบี �ยประชมุดงักล่าวจะจ่ายเ�พาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านั �น 
  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ���งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

วาระที�  7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน  

ความเป็นมา :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ���งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชี

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั �งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของบริษัทให้

เหมาะสมกับค่าตอบแทนและพิจารณาจากค่าตอบแทนของปีที�ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�ประชุม        

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

 
 

รายการค่าตอบแทน 

 

ปี 2561  (ปีที�เสนอ) 

 

 

ปี 2560 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,178,000 บาท 2,188,000 บาท 

ค่าบริการอื�น� - - 
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 



7บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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ที�  UMS./EXS./005-61 

 2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  

2. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการอีกวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระ 

6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

7. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

9. CD รายงานประจําปี 2560   

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอย           

ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560  
 

 ความเป็นมา : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ประชมุภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 1 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2560 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที�  2  พจิารณาการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ �นในปี 2560             

รายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ�งที�ส�งมาด้วย 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทปี 2560 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไมม่กีารออกเสียงลงคะแนน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



8 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



10 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



12 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



14 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



16 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



18 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



19บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 19 สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

 
  

กรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ 
และ�ด้รับการเสนอชื�อกลับเข้ามาดาํรงตําแหน่งใหม่ 

 

ชื�อ/นามสกุล    นายโดม ลิ�วลมวบิลูย์ 

ตาํแหน่ง         กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหาและ  

                      กําหนดค่าตอบแทน 

อายุ               51 ปี 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560         ไม่มี 

วันที�แต่งตั �งเป็นกรรมการ     11 พ.ค. 2560 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560  ประชุมกรรมการ  5/7 ครั �ง 
 
 การศกึษา  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร   

              มหาวทิยาลยัเคสเวทเทิร์นรีเซิฟ , โอไฮโอ , ประเทศสหรัฐเมริกา             

                                                            ปี 2538 

  ปริญญาตรี ทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , ปี 2534 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- ไม่มี  

ประสบการณ์การทาํงาน 

ตาํแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จดัการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน   

บมจ. ยนูิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส 

 2555 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

 2539 – 2542 ผู้ช่วยผู้จดัการ บมจ.  กรุงไทยธนกิจ 
 

ตาํแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทมใิช่บริษัทจดทะเบียน 

 2560– ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ยเูอม็เอส ดิสทริบวิชั�น 

 กรรมการ บจ. ยเูอม็เอส ไลท์เตอร์ 

 กรรมการ บจ. ยเูอม็เอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี� 

 กรรมการ บจ. ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส 

 2553 – 2555 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน  บจ. โรงงานทอผ้ากรุงเทพ 

 2551 – 2553 ผู้จดัการ บจ. เคพีเอม็จี  แอดไวซอรี� (ประเทศไทย) 

 2550 – 2551 รองผู้อํานวยการ บจ.บีทีซีเคียวริตี � 

 2544 – 2547 ผู้จดัการ บจ.เคพีเอม็จี แอดไวซอรี� (ประเทศไทย) 

 2542 – 2544 ผู้จดัการฝ่ายสินทรัพย์ บจ. บางกอกคาพทิอลอลัไลอนัซ ์

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น     ไม่ม ี

ที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 
 



20 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
 20 สิ�งที�สง่มา�้วย 2 

 
  

ชื�อ/นามสกุล     พล.ต.ท.คํารบ ปัญญาแก้ว 

ตําแหน่ง           กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ               61  ปี 

การถอืหุ้นของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560       ไม่มี 

วันที�แต่งตั �งเป็นกรรมการ       24 มกราคม 2556 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560  ประชมุกรรมการ 6/7 ครั �ง 

 

 

 

การศึกษา 

 ปริญญาโท มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตํารวจรุ่น 32  

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 2551 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- ไม่มี  
 

ประสบการณ์ทํางาน 
ตําแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 2556 – ปัจจบุนั            กรรมการ  บมจ. ยนูิค ไมนิ�ง เ�อร์วิสเ�ส 

 

ตําแหน่งในกิจการที��ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2557         ผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สาํนักงานผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

 2556                            ผู้บัญชาการ  สาํนักงานพิสจูน์หลกัฐานตํารวจ 

 2555 จเรตํารวจ (สบ 8) จเรตํารวจ 

 2553 รอง ผบช.ภ.7 ตํารวจภูธร ภาค 7 

 2550 รอง ผบช.ภ.1 ตํารวจภูธร ภาค 1 

 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น                        ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



21บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
 20 สิ�งที�สง่มา�้วย 2 

 
  

ชื�อ/นามสกุล     พล.ต.ท.คํารบ ปัญญาแก้ว 

ตําแหน่ง           กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ               61  ปี 

การถอืหุ้นของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560       ไม่มี 

วันที�แต่งตั �งเป็นกรรมการ       24 มกราคม 2556 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560  ประชมุกรรมการ 6/7 ครั �ง 

 

 

 

การศึกษา 

 ปริญญาโท มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตํารวจรุ่น 32  

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 2551 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- ไม่มี  
 

ประสบการณ์ทํางาน 
ตําแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 2556 – ปัจจบุนั            กรรมการ  บมจ. ยนูิค ไมนิ�ง เ�อร์วิสเ�ส 

 

ตําแหน่งในกิจการที��ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2557         ผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สาํนักงานผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

 2556                            ผู้บัญชาการ  สาํนักงานพิสจูน์หลกัฐานตํารวจ 

 2555 จเรตํารวจ (สบ 8) จเรตํารวจ 

 2553 รอง ผบช.ภ.7 ตํารวจภูธร ภาค 7 

 2550 รอง ผบช.ภ.1 ตํารวจภูธร ภาค 1 

 
 

การดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น                        ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 สิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 
  

ชื�อ/นามสกุล       นายสชุาติ ธรรมาพิทกัษ์กุล 

ตําแหน่ง              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 

                            และกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ                 69  ปี 

การถอืหุ้นของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560                       ไม่มี 

วันที�แต่งตั �งเป็นกรรมการ  9 กรกฎาคม 2547 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560  ประชมุกรรมการ 7/7 ครั �ง 

 

การศึกษา 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 เนติบณัฑิตไทย 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee รุ่น 11/2553 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ทํางาน 
ตําแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม เอฟ อีซี 

 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 

 2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ที.ซี. ยเูนี�ยน โกลบอล 

 2547 - ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส 
 

 

ตําแหน่งในกิจการที��ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   

 อปุนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ  

 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผู้อํานวยการสาํนักฝึกอบรม วิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  

 กรรมการฝ่ายกฎหมาย และอนกุรรมการฝ่ายสญัญา  

 สมาชิกสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   

 คณะกรรมการจดัทํากฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีงและ วิทยโุทรทัศน์ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล 

 คณะกรรมการลขิสทิธิ� กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 เลขาธิการสาํนักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

 เลขาธิการสาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 

การดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น               ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



22 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 22 สิ�งที�สง่มาด้วย 3 

 
 

 
 

�้อ���ค���อ��ร�������าะ����ก����ก��การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 19. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณ��และวิ�ีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหน��งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน��งหุ้นต่อเสยีงหน��ง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้ 

(3) บุคคลผู้���งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ที�ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการที�จะพ�งมีหรือจะพ�งเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคล���งได้รับการเลือกตั �งใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพ�งมีหรือจะพ�งเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ 

ผู้ เป็นประ�านเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน

ว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั� ต่อไป ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �น เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการที�ออกตามวาระนั �น อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 24.  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถ�งคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมีสิท�ิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนหุ้นที�ถือ�ดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และมีสทิ�ิออกเสยีง 

ข้อ 25. กรรมการมีสทิ�ิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี �ยประชุม เบี �ยเลี �ยง บําเหน็จ และ�บนัส หรือผลประ�ยชน�

ตอบแทนในลกัษณะใด� ตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� หรือตลอดไปจนกว่าที�ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับ

จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  

���งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ    

ที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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�้อ���ค���อ��ร�������าะ����ก����ก��การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 19. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณ��และวิ�ีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหน��งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน��งหุ้นต่อเสยีงหน��ง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้ 

(3) บุคคลผู้���งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ที�ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการที�จะพ�งมีหรือจะพ�งเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคล���งได้รับการเลือกตั �งใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพ�งมีหรือจะพ�งเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ 

ผู้ เป็นประ�านเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน

ว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั� ต่อไป ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �น เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการที�ออกตามวาระนั �น อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 24.  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถ�งคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมีสิท�ิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนหุ้นที�ถือ�ดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และมีสทิ�ิออกเสยีง 

ข้อ 25. กรรมการมีสทิ�ิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี �ยประชุม เบี �ยเลี �ยง บําเหน็จ และ�บนัส หรือผลประ�ยชน�

ตอบแทนในลกัษณะใด� ตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� หรือตลอดไปจนกว่าที�ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับ

จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  

���งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ    

ที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

23 สิ�งที�สง่มาด้วย 3 

 
 

 
 

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน 

ว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมั ติ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน

ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ�รายวัน�าษาไทยที�จัดพิมพ�จําหน่าย ณ 

ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสาํนกังานให�่ของบริษัทนั �น เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �น ต้องอยู่ในท้องที�อันเป็นที�ตั �งของสํานักงานให�่ หรือ

สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั �งสาํนกังานให�่ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า       

25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทั �งหมดและ 

ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะเป็นองค�ประชมุ 

ในกรณีที�ปราก�ว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�องลว่งเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั�งโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น

�ึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค�ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ      

ผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ    

ผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี � ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค�ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ และจะต้องเป็น  

ไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี � จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุมก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่

สามารถป�ิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถป�ิบติัหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็น

ประธานในที�ประชมุ 

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั �น ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น�ึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี �ขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น �ึ�ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํค�ัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การ�ื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�

สาํคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื�น �ดยมีวตัถปุระสงค�จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห�สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพิ�มทนุ หรือลดทนุ ของบริษัท หรือการออกหุ้นก�้  

(ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 42. ��้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป� นพิเ�ษในเรื�องใด ��้ ถือหุ้นคนนั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการ 

ความในข้อนี � ให้ใช้บงัคบัรวมตลอดถ�งในกรณีตั �ง��้ รับมอบฉนัทะมาประชมุด้วย 

ข้อ 43. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพ�งกระทํามีดงันี � 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชมุแสดงถ�ง�ลการดําเนินการของบริษัทในรอบ

ปีที��่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตั �งแทนกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั �ง��้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 

(6) กิจการอื�น� 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 44. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ�มต้นในวนัที� 1 มกราคมและสิ �นสดุลงในวนัที� 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อที�ประชมุ��้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนมุติั งบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน

นี �  คณะกรรมการต้องจดัให้��้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร�จก่อนนําเสนอต่อที�ประชมุ��้ ถือหุ้น 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหน��งไว้เป� นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ  

ทนุจดทะเบียน 

ข้อ 52. ��้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชมุในการประชุม��้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั �งที�มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบญัชีต่อ��้ ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่ง

รายงานและเอกสารของบริษัท ที���้ ถือหุ้นจะพ�งได้รับในการประชมุ��้ ถือหุ้นครั �งนั �นแก่��้สอบบญัชีด้วย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที�กําหนดรายการต่าง� ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 

--------------------------------- 

                                                             

เขียนที�  

วนัที� เดือน พ.ศ. 2561 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

อยู่บ้านเลขที� ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดงันี � 

           หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

           หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 1. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 2. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 3. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 4. นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ กรรมการอิสระ อาย ุ56 ปี  

อยู่บ้านเลขที� 11/37 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือ 

 5. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ อาย ุ44 ปี  

อยู่บ้านเลขที� 34 ซอยสมานฉันท์ บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

คนหน��งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในวันอังคารที� 24 เมษายน 2561 ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที�          

26/ 14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือ ที�จะพ�งเลื�อนตามวัน เวลาและสถานที�อื�น          

อนัสมควร 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

�������  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั�งท�� 1/2560  

 (ก) �ห้��้���มอ���น��มสี���������������งม����นข้��เ�้�ได้��ก���ก����ม�ี�เห็นสม�ว� 

 (ข) �ห้��้���มอ���น��ออกเสียง�ง���นน��ม�ว�ม���สง��ของข้��เ�้�ด�งนี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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�า���ี� 2  พจิารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรายปี ประจําปี 2560 ที�ผ่านการตร�จสอบแล้� 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 4 พจิารณาเร��องการงดจัดสรรกําไร และการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 5 พจิารณาแต่งตั �งกรรมการที�ต้องออกตาม�าระ 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 ช��อกรรมการ       นาย�ดม ลิ�วลมวิบ�ลย์  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

5.2 ช��อกรรมการ       พล.ต.ท.คาํรบ ปัญญาแก้ว  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

5.3 ช��อกรรมการ       นายสชุาติ ธรรมาพิทกัษ์กลุ  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 7   พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 8 พจิารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 9 ���า��า����������� (ถ้าม)ี 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



27บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

26  ���������������� 4 

 

�า���ี� 2  พจิารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรายปี ประจําปี 2560 ที�ผ่านการตร�จสอบแล้� 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 4 พจิารณาเร��องการงดจัดสรรกําไร และการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

�า���ี� 5 พจิารณาแต่งตั �งกรรมการที�ต้องออกตาม�าระ 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 ช��อกรรมการ       นาย�ดม ลิ�วลมวิบ�ลย์  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

5.2 ช��อกรรมการ       พล.ต.ท.คาํรบ ปัญญาแก้ว  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

5.3 ช��อกรรมการ       นายสชุาติ ธรรมาพิทกัษ์กลุ  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

�า���ี� 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 7   พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 8 พจิารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

�า���ี� 9 ���า��า����������� (ถ้าม)ี 

 (ก) �ห้��้ รับมอบ�ันท�มสีิทธิพิ�าร�าแล�ลงมติแทนข้าพเ�้าได้ทกุปร�การตามที�เห็นสมควร 

 (ข) �ห้��้ รับมอบ�ันท�ออกเสียงลงค�แนนตามความปร�สงค์ของข้าพเ�้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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(5)  การ�ง�ะ�นนเส��งของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท��ไมเ่ป� นไป�ามท��ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะน� �ให้ถือว่าการ�ง�ะ�นน

เส��งนั �นไมถ่กู�้อง��ะไมใ่�่เป� นการ�ง�ะ�นนเส��งของข้าพเจ้าใน�านะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกร��ท��ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบ�ุวามประสง��ในการออกเส��ง�ง�ะ�นนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม�่ดัเจน  หรือในกร��ท��ท��

ประ�มุม�การพิจาร�าหรือ�งม�ิในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องท��ระบไุว้ข้าง�้น รวมถ�งกร��ท��ม�การ�ก้ไขเป����น�ป�งหรือเพิ�มเ�ิม

ข้อเท�จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะม�สิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามท��เห�นสม�วร 

 กิจการใดท��ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประ�ุม เว้น��่กร��ท��ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเส��ง�ามท��ข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

    �ง�ื�อ …………………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 

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

   

     �ง�ื�อ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

 

    �ง�ื�อ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

 

    �ง�ื�อ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหต ุ   

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ใน

ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม���งที�ส่งมาด้วย 4 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 วนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟ   ไทยแลนด์ 

อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที� 26/14-15 ซอยชดิลม  ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือที�จะพ�งเลื�อนไป

ตามวนั เวลา และสถานที�อื�นอนัสมควร 

 

วาระที� ...........  เรื�อง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

วาระที� ...........  เรื�อง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

วาระที� ...........  เรื�อง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

วาระที� ...........  เรื�อง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

วาระที� ...........  เรื�อง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 ก����่ง�� �งก��มก���� �ง��ด 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 ก����่ง�� �งก��มก��เ�็น��ย����� 

                  ���อก��มก��  

           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

                  ���อก��มก��  

           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 ���อก��มก��  

           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



29บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
29 สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 

 
 

      นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ หมายถ�ง กรรมการที�ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี�ยวข้อง ���งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย

อิสระของตน โดยกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ���งมีรายละเอียดดงันี �  

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน��งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัท ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปร�กษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการแต่งตั �ง

ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถ�งกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปร�กษาของส่วนราชการ

���งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็น     

ผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ที�มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ���งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ���งรวมถ�งการให้บริการเป็นที�ปร�กษากฎหมายหรือที�ปร�กษาทางการ

เงิน ���งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการ

แต่งตั �ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งข� �นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น���ง

เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที�มีส�าพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปร�กษาที�รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน��งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น  ���งประกอบ

กิจการที�มีส�าพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



30 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
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                                                                                                                                                                     สิ�งที�สง่มาด้วย 5 
  

ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล      นายเอกวจัน์  อมรวิวฒัน์ 

ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ 

อายุ          56  ปี 

ที�อยู่           11/37 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900                 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี � 

การถอืหุ้นของบริษัท  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560               ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2553 

 

 

การศึกษา ๏  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles, CA., USA. 

                  ๏   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

   ๏ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทํางาน ๏ ที�ปร�กษาอาวโุสและผู้บริหาร ฝ่ายสนบัสนนุการตลาดธุรกิจ, บจ. คอร์ปอเรท            

เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์  

  ๏ คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Business Aviation  

   Association- ASBAA) 

   ๏ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ธนาคารพีเอ็นพี พาร์ริบาร์  

   ๏ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 

   ๏ ผู้อํานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกพฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

   ๏ ผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน ๏ คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Business 

Aviation Association – ASBAA)  

 ๏ ที�ปร�กษาอาวโุสและผู้บริหาร ฝ่ายสนบัสนนุการตลาดธุรกิจ                 

บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จํากดั 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี � กบับริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

  เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที�ปร�กษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่มี 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



31บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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                                                                                                                                                                     สิ�งที�สง่มาด้วย 5 
  

ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล      นายเอกวจัน์  อมรวิวฒัน์ 

ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ 

อายุ          56  ปี 

ที�อยู่           11/37 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900                 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี � 

การถอืหุ้นของบริษัท  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560               ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2553 

 

 

การศึกษา ๏  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles, CA., USA. 

                  ๏   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

   ๏ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทํางาน ๏ ที�ปร�กษาอาวโุสและผู้บริหาร ฝ่ายสนบัสนนุการตลาดธุรกิจ, บจ. คอร์ปอเรท            

เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์  

  ๏ คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Business Aviation  

   Association- ASBAA) 

   ๏ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ธนาคารพีเอ็นพี พาร์ริบาร์  

   ๏ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 

   ๏ ผู้อํานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกพฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

   ๏ ผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน ๏ คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Business 

Aviation Association – ASBAA)  

 ๏ ที�ปร�กษาอาวโุสและผู้บริหาร ฝ่ายสนบัสนนุการตลาดธุรกิจ                 

บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จํากดั 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี � กบับริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

  เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที�ปร�กษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่มี 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 
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                                                                                                                                                                     สิ�งที�สง่มาด้วย 5 
  

ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

      ชื�อ-สกุล            นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 

      ตําแหน่ง           กรรมการอิสระ 

      อายุ (ปี)            44 ปี 

      ที�อยู่                  34 ซอยสมานฉนัท์ บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

      การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี �    ไม่มี 

      การถือหุ้นของบริษัท � วนัที� 31 ธันวาคม 2560                               ไม่มี 

      วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ  24 มกราคม 2556  

 

       

การศึกษา ๏ Pratt Institute , Brooklyn , NY. Degree : Bachelor of Architecture 

 ๏ Rensselaer Polytechnic Institute (R.P.I.) Troy , NY 

 ๏ Suffield Academy , Suffield , CT. High School Diploma 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ ไม่มี  

 

ประสบการณ์การทํางาน ๏ ผู้จดัการ , แดน วงศ์ประศาธน์ สถาปนิก   

๏ สถาปนิก , Architect A49 

๏ สถาปนิก , Robert G. Boughey Architects 

๏ สถาปนิก , Stephen Potters Architects, New York, USA  

 ๏ สถาปนิก , Lauster & Radu Architects , New York, USA  

 

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน ๏  ผู้จัดการ , แดน วงศ์ประศาธน์ สถาปนิก   

๏  สถาปนิก , Architect A49 

 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษ�ะดงัต่อไปนี � กบับริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�

ผ่านมา 

 เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที�ปร�กษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่มี 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี �ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นบคุคล�รรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้���งปราก�รูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม ���งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น�ดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทน�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้อง�ดยผู้แทนนิติ

บุคคลพร้อมทั �งประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทน���งเป� นผู้ เข้าร่วมประชุมมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม���งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้อง�ดยผู้แท นนิติ

บคุคลพร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบคุคล���งลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้น���งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป� นนิติบคุคลที�จัดตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับ�ดยอนุ�ลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุม���งมิได้มีสญัชาติไทยหรือ���ง

เป� นนิติบคุคลที�จดัตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� แล้วแต่กรณี ทั �งนี � �ายใต้บงัคบัดงัต่อไปนี � 

(ก) หนงัสอืรับรองการเป� นนิติบคุคลนั �นอาจจะเป� นเอกสารที�ออก�ดยส่วนราชการของประเท�ที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่

หรือ�ดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั �นก�ได้ ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอยีดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อ

ผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป� น�าษาองัก�ษจะต้องจดัทําคําแปล�าษาอังก�ษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ

บคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหลกั�านเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมก่อน

เวลาประชมุได้ตั �งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี �ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นบคุคล�รรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้���งปราก�รูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม ���งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น�ดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทน�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้อง�ดยผู้แทนนิติ

บุคคลพร้อมทั �งประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทน���งเป� นผู้ เข้าร่วมประชุมมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม���งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้อง�ดยผู้แท นนิติ

บคุคลพร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบุคคล���งลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ�ดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้น���งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป� นนิติบคุคลที�จัดตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับ�ดยอนุ�ลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุม���งมิได้มีสญัชาติไทยหรือ���ง

เป� นนิติบคุคลที�จดัตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� แล้วแต่กรณี ทั �งนี � �ายใต้บงัคบัดงัต่อไปนี � 

(ก) หนงัสอืรับรองการเป� นนิติบคุคลนั �นอาจจะเป� นเอกสารที�ออก�ดยส่วนราชการของประเท�ที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่

หรือ�ดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั �นก�ได้ ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอยีดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อ

ผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป� น�าษาองัก�ษจะต้องจดัทําคําแปล�าษาอังก�ษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ

บคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหลกั�านเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมก่อน

เวลาประชมุได้ตั �งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 

                                                                                     33                                                 สิ�งท��สง่มาด้วย 6 

 

 

อน��ง หนงัสอืมอบฉนัทะท��บริษัทได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นตาม�����������������4 เป็นแบบการมอบฉันทะท��ก�าหนดรายการ

ต่างๆ ท��จะมอบฉนัทะท��ละเอ�ยดชดัเจนตายตัว ( แบบ ข. ) ทั �งน� � ในกร��ท��ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั�วไป ซ��ง

เป็นแบบท��ง่ายไม่ซับซ้อน ( แบบ ก. ) หรือแบบท��ใช้เฉ�าะผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( แบบ ค. ) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ 

แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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�ั �น�อน�าร��้าร��มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2561 

�ร�ษั� ย�น�ค �มน��ง เ�อร�ว��เ�� ��า��ั (มหาชน) 

วนัองัคาร��� 24 เมษายน 2561 

 

ผู้ ถือหุ้น
เปิดลงทะเบียน 11:30 น.

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ

แสดงบตัรประจําตวั
แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
บตัรประจําตวัผู้มอบและผู้ รับ

มอบฉนัทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

เข้าห้องประชมุ

ประธานเปิดประชมุ
(เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการ
ประชมุตามลําดบั

กรณีท่ีมีผู้ตอังการคดัค้าน หรือ งดออกเสียงในวาระใดให้ยกมือ 
และกรอกบตัรลงคะแนน (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง)

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน หรือ งดออกเสียง 
และสรุปผลลงคะแนน

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ
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แ�นที�สถานที�ปร�ชุม 

 

 

 

อาคารอรกานต์  ชั �น  5 ห้องเปอร์เซียน - กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ 

เลขที�  26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ 

แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

โทร. 02-655-7501-2  โทรสาร. 02-655-7503-4 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8







เลขที่ 26/23 อ�ค�รอรก�นต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2
โทรส�ร (+662) 655-7503-4
www.umspcl.com

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




