
ครั้งท่ี 1/2559

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)

ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.

(เริ่มลงทะเบียน 11.00 น.)

ณ อาคารอรกานต์  ช้ัน  5 
ห้องเปอร์เซียน - กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์

เลขที ่ 26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330



สารบัญ  
 

         หนา 
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559  1
  

ส่ิงที่สงมาดวยแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2559    6 
2. รายงานประจําป 2558 ในรูปแบบ CD-ROM   - 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง    12 
4. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน            15 
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม             18 
6. ขั้นตอนการเขาประชุม 20 
7. นิยามกรรมการอิสระ 21 
8. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน   22 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   25 
 (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจาก www.umsplc.com) 
10.  แผนที่สถานที่จัดประชุม 29 
 
หมายเหตุ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 พรอมเอกสารประกอบไดที่ www.umspcl.com 

และสามารถสงคําถามเพื่อสอบถามขอมูลในแตละวาระหรือขอมูลอื่นๆ ของบริษัทผาน e-mail address : 
uniquecoal@uniquecoal.com  

 
 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
คุณภาษิตา นิลโนรี หรือ คุณจรัสศรี เทียนทิพศิริ   
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

26/54-55 อาคารอรกานต ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทมวัน กรงเทพฯ 10330  โทรศัพท 02-655-7501-2 ตอ 103 ,104 โทรสาร 02-655-7503 



 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 
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ท่ี  UMS./EXS./001-59 
 21 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถอืหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีแนบมาดวย 

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 
2. รายงานประจําป 2558 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถอืหุนเลอืกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอกีคร้ังหน่ึง 
4. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 
5. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถอืหุน 
6. ขั้นตอนการเขาประชุม 
7. นิยามกรรมการอสิระ 
8. รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

(สามารถ download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. ไดจาก www.umspcl.com) 
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการของบรัษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญประจําปของผูถอื
หุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองเปอรเซยีน-กัลฟ ออฟไทยแลนด ชั้น 5 อาคารอร
กานต เลขท่ี 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระ
ดังตอไปน้ี 
 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2559  ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่17 กุมภาพันธ 2559 

ความเปนมา: การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 จัดขึ้นในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 โดยไดมีการจัดทํารายงาน
ประชุมภายใน 14 วันนับต้ังแตวันประชุมวิสามัญผูถอืหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  โดยสําเนารายงานการประชุมตามปรากฎตามเอกสารแนบท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุนเพ่ือรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 
1/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางครบถวนถูกตอง 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 

ความเปนมา: บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2558 ซึ่งปรากฎ
ในรายงานประจําป 2558 ตามเอกสารแนบท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  
2558 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรบัปบญัชี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีแลว 
ความเปนมา: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ดังปรากฎในรายงานประจําป 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล และ งดการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรบัปบญัชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 
ความเปนมา: บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และคํานึงถึงโครงสราง

และสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน  โดยบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  
และหักสํารองตามกฎหมายของบริษัท  ท้ังน้ี ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถอืหุน เวนแตบริษัทและบริษัทยอยมีความจําเปนตองใช
เงินเพ่ือการขยายกิจการ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหบริษัทงดจายเงินปนผลและงดการจัดสรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 มีผลขาดทุนจํานวน 371.23 ลานบาท   

การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่  5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเปนมา:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน ไดแก พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย นายเชีย วัน  ฮัท  โจเซฟ และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกต้ัง กรรมการทั้ง 3 ทาน คือ พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย  นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  และ  นายสุชาติ    ธรรมาพิทักษกุล กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังน้ีประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนง
และนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท่ี 3 และเอกสารแนบท่ี 7 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่  6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2559 

ความเปนมา:  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุมตามท่ีท่ี
ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ น้ัน  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและมีมติเห็นวา เพ่ือเปนการลด
ภาระคาใชจายของบริษัท จึงมีความเห็นควรปรับลดคาตอบแทนกรรมการในป 2559  และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
เปนดังน้ี 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเปนรายเดือนๆ ละ 16,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท 12,000 บาทตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทตอคร้ัง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 6,000 บาท/คร้ัง สวนประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทาของคาเบี้ยประชุมแตละคร้ัง ซึ่งคา
เบี้ยประชุมดังกลาวจะจายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทาน้ัน 
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ตารางเปรียบเทียบ 3 ป 
ป 

รายการ 
2559* 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

คาตอบแทนรายเดือน    

 คณะกรรมการบริษัท 16,000 20,000 20,000 

คาเบี้ยประชุม    

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

14,400 
12,000 

18,000 
15,000 

18,000 
15,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

14,400 
12,000 

18,000 
15,000 

18,000 
15,000 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7,200 
6,000 

9,000 
7,500 

9,000 
7,500 

คาตอบแทนอื่นๆ ไมมี ไมมี ไมมี 
*คาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมในป 2559  ลดลงรอยละ 20 ของคาตอบแทนป 2558   
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีเสนอและจะนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
อนุมัติตอไป 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่  7 พิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ การกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบปบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2559 
ความเปนมา:  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ม.120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอใหแตงต้ังผูสอบบัญชี และ 
การกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2559 และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา เพ่ือเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน 
ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  ดังรายนามตอไปน้ี 

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3636  
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  ผูสอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 
- น.ส.พรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5565 
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย  ท้ังน้ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตขางตนมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  โดยมีคาตอบแทนสอบบัญชีเปนจํานวน 2,188,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท  เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2559 ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3636  
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 
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- น.ส.พรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5565 
ของบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหน่ึงมี

อํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทนการ
สอบบัญชีประจําป 2559 เปนจาํนวน 2,188,000 บาท และไมมีคาบริการอื่น   ท้ังน้ีผูสอบบญัชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ันไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเกีย่วของกบับุคคลดังกลาวแตอยางใด  ซึง่ท่ี
ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอและจะนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบญัชีท่ีผานมา 
 ป 2557 

(1 กันยายน 2557 –31
ธันวาคม 2557 

ป 2558 
(1 มกราคม –31 ธันวาคม 

2558 

ป 2559 
(1 มกราคม –31 ธันวาคม 

2558 
คาตอบแทนผูสอบบัญช ี 600,000 2,146,000 2,188,000 
คาบริการอื่นๆ - - - 
 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่  8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 4. 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   
ความเปนมา: ตามท่ีประชุมผูถอืหุนวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 มีมติใหบริษัทฯ เพ่ิมทุนจด

ทะเบียน โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) จํานวนไมเกิน 358,059,483 หุน 
มูลคา 0.50 บาท บัดน้ี ผูมาใชสิทธใินการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนน้ัน มาใชสิทธิไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว และหนังสอืบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 ไมสอดคลองกบัทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนท่ีเหลือจากผูท่ีไมมา
ใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุน RO จํานวน 8,129,109 หุน และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ลดทุนจดทะเบียน 
จากทุนจดทะเบยีนเดิม จํานวน 255,756,773.50 บาท (สองรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันเจ็ดรอยเจด็สิบสามบาทหา

สิบสตางค) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 511,513,547 หุน (หารอยสิบเอ็ดลานหาแสนหน่ึงหม่ืนสาม
พันหารอยสี่สิบเจด็หุน) 

เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 251,692,219 บาท (สองรอยหาสิบเอ็ดลานหกแสนเกาหม่ืนสองพันสองรอยสิบเกาบาท) 
ประกอบดวยหุนสามัญ 503,384,438 หุน (หารอยสามลานสามแสนแปดหม่ืนสี่พันสีร่อยสามสิบแปดหุน) 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 

2. แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดย
ยกเลกิขอความเดิมในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ท้ังหมด และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน  

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 251,692,219 บาท (สองรอยหาสิบเอด็ลานหกแสนเกาหม่ืนสองพันสองรอยสบิเกาบาท) 
แบงออกเปน 503,384,438 หุน (หารอยสามลานสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่รอยสามสิบแปดหุน) 
มูลคาหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 503,384,438 หุน (หารอยสามลานสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่รอยสามสิบแปดหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (-)” 
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การลงมติ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่  9 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

อน่ึง บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดใหวันท่ี  30 มีนาคม 2559 เปนวันใหสิทธิผูถอืหุน (Record Date) เขารวมการประชมุ
สามัญผูถอืหุน ประจําป 2559 ของบริษัท โดยรวมรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 31 
มีนาคม 2559  จงึขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2559 ในวันท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ หองเปอรเซียน-กัลฟ ออฟไทยแลนด ชั้น 5 อาคารอรกานต เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม   ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330  โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบยีนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนต้ังแตเวลา 11.00 น. 

 
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ในกรณีท่ีผูถือหุนทานใดท่ีไมสามารถเขารวม

ประชุมสามัญผูถอืหุนได และมีความประสงคท่ีจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน  กรุณากรอกขอความและลงลายมือชือ่ใน
หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหน่ึง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)  แบบ ค. ใขสําหรับผูถอืหุนท่ีเปนชาวตางชาติ และแตงต้ัง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  ผูถือหุนสามารดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสอืมอบฉันทะไดท่ีเว็บไซตของบริษัทท่ี 
www.umspcl.com 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย  วรรณสถิตย) 
 ประธานกรรมการ 
 



 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2559 
ของ 

บริษัท  ยูนคิ ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานที ่

ประชุมเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ตึกอรกานต ชั้น 5 หองเปอรเซียน – กัลฟออฟไทยแลนด เลขท่ี 26/54-55 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. 
 
กรรมการเขารวมประชุม มีจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. พล.ต.ท. คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
 

กรรมการผูลาประชุม 
1. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2. คุณธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. คุณพรเทพ เลิศวรธรรม  ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
2. นาย เอียน คลิฟฟอรด แคลกซตัน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

 
ผูเขาประชุมทานอื่น 

1. นายธีรณัฎฐ ต้ังสถาพรพงษ ท่ีปรึกษาในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหนางสาวณิชนันทน เครือ
สุขวรรณศิริ เจาหนาท่ีอาวุโส ฝายกฎหมายของบริษัท เปนผูชวยประธาน และผูดําเนินการประชุมตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน 

 
นางสาวณิชนันทน เครือสุวรรณศิริ-ผูดําเนินการประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนทีมาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ คณะ

ผูบริหาร ท่ีปรึกษาในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน แลวผูดําเนินการประชุมไดแจงวา มีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองจํานวน 73 ราย นับ
จํานวนหุนได 286,036 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 85 ราย นับจํานวนหุนได 136,421,869 หุน รวมจํานวนผูเขาประชุมดวยตนเอง
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และมอบฉันทะ คิดเปน 158 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 136,707,905 หุน คิดเปนรอยละ 89.09 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัท ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 153,454,064 หุน ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

หลังจากน้ัน ประธานจึงกลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษัท และไดมอบหมายให
นายจักรกฤษณ อ่ําสกุล-ผูอํานวยการธุรกิจไลทเตอรและผูอํานวยการบริหารบริษัทในเครือ เปนผูชีแ้จงขั้นตอนการประชมุ วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนของผูถอืหุน และการนับคะแนนเสียง 

หลังจากท่ีนายจักรกฤษณไดชี้แจงผูถือหุนแลว ประธาน ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในการประชุมคร้ังน้ี บริษัทขอใหมีผูถือ
หุน 2 รายมาเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสยีงดวย ซึ่งไดมีผูถือหุน 2 รายคือ คุณวรวัฒน อินทเส และคุณพิเศษ เลิศบรรเจิดจิต  

หลังจากน้ัน ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
 

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่ 1/2558 
ประธานแถลงตอท่ีประชุมผูถอืหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกรท่ี 25 กันยายน 2558 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางครบถวนถูกตอง  โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสําเนา
รายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถอืหุนทุกทานพรอมกับหนังสอืเชญิประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 

กันยายน 2558 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 
เห็นดวย 136,777,516 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
รวม 136,777,516 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระที่ 4 ไปในคราวเดียวกัน เน่ืองจากมีความเก่ียงของกัน 
ดังตอไปน้ี 
 

วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัท 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(Right Offering) 
โดยประธานมอบหมายใหนายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ-กรรมการผูจัดการของบริษัทนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของบริษัท

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถอืหุน ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ืออนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) อีกจํานวนไมเกิน 179,029,741.50 บาท จากทุนจดทะเบยีน
ปจจุบัน จํานวน 76,727,032 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 255,756,773.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 
358,059,483 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยเปนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 358,059,483 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 3 หุน สามัญเดิม ตอ 7 หุนสามัญใหม โดย
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจะเทากับ หุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ในกรณีทีมีเศษหุนใหปดเศษน้ันท้ิง ซึง่พิจารณาแลว ราคาเสนอขาย
ดังกลาว คิดเปน 1.75 เทา ของมูลคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 (เทากับ 0.57 บาท ตอหุน) 
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ท้ังน้ี ราคาเสนอขายดังกลาวขางตนเปนราคาท่ีสูงกวามูลคาท่ีตราไวตอหุนท่ี 0.50 บาท และสูงกวามูลคาตามบัญชี ท่ี 0.57 
บาทตอหุน 

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนและทุนจดทะเบียนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจําเปน ตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 255,756,773.50 บาท (สองรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทหา
สิบสตางค) 

แบงออกเปน 511,513,547 หุน (หารอยสิบเอ็ดลานหาแสนหน่ึงหม่ืนสามพันหารอยสี่สิบเจ็ดหุน) 
มูลคาหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 511,513,547 หุน (หารอยสิบเอ็ดลานหาแสนหน่ึงหม่ืนสามพันหารอยสี่สิบเจ็ดหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (-)” 

 
วัตถุประสงคของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน 
วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เพ่ือเปนหน่ึงในแนวทางแกไขปญหาฐานะการเงินของบริษัท เพ่ิมเติมจากแนวทางแกไข

ปญหาฐานะการเงินของบริษัท ท่ีไดแจงไวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัท มีแผนในการนําเงินทุนท่ีไดจากการเพ่ิมทุนโดยการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสดัสวนการถือหุน (Rights Offering) คร้ังน้ีไปใชในการดําเนินการตาง ๆ ภายในป 2559-2560 ดังน้ี 

 

1. จํานวนประมาณ 258 ลานบาท เพ่ือใชในการชําระคืนหน้ีเงินกูยมืจากกิจการท่ีเกีย่วของกัน หน้ีเงนิกูยืมจากสถาบนั
การเงิน และภาระหน้ีของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบ้ียและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับหน้ีดังกลาว  

2. จํานวนประมาณ 100 ลานบาท เพ่ือใชในการลงทุนในธุรกิจคาปลีกแกส และ/หรือนํ้ามันเชื้อเพลงิ ซึ่งบริษัทอยูในระหวาง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงความไมคุมคาตอการลงทุน หรือ หากมีเงินคงเหลอื
จากการลงทุนในสวนท่ี 2 น้ี บริษัทจะนําเงินดังกลาวไปใชในการลงทุนขยายธุรกจิของบริษัท และบริษัทในเครือท่ี
ดําเนินการอยู ไดแก ธุรกิจถานหิน ธุรกิจทาเรือ ธุรกิจเรือลําเลยีง และธุรกิจคลังสินคาและการขนสงทางบก ซึ่งบริษัทอยู
ในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และหากผลการศึกษาแสดงความไมคุมคาตอการลงทุน หรือหากมีเงิน
คงเหลือจากการลงทุนในสวนท่ี 2 น้ี บริษัทจะนําเงนิดังกลาวเพ่ือใชในการชําระคืนหน้ีเงินกูยืมจากกิจการท่ีเกียวของกัน 
หน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และภาระหน้ีของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี้ยและคาใชจายท่ีเกียวของกับหน้ีดังกลาว 
ในกรณีท่ีมีเงินเพ่ิมทุนคงเหลือจากวัตถุประสงคการใชเงินในขอ 1 และ 2 บริษัทจะนําเงินคงเหลือดังกลาวเปนเงินทุน
หมุนเวียนท่ัวไปในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

สําหรับรายละเอยีดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) น้ัน นายวิชายได
ขอเชิญนายพรเทพ เลิศวรธรรม-ประธานเจาหนาท่ีการเงิน ใหเปนผูชี้แจงรายละเอียด ดังน้ี 

ประเภททุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน 

(หุน) 
มูลคาหุนละ 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียนปจจุบันท่ีชําระแลว 76,727,032.00 153,454,064  0.50 
เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการออก
หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถอืหุนเดิม ตามสัดสวนการ 
ถือหุน (Right Offering) 

179,029,741.50 358,059,483 0.50 

รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 255,756,773.50 511,513,547 0.50 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ืออนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) อีกจํานวนไมเกิน 179,029,741.50 บาท จากทุนจดทะเบยีน
ปจจุบันจํานวน 76,727,032 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 255,756,773.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 
358,059,483 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยเปนการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 358,059,483 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเดิม ตอ 7 หุนสามัญใหม โดย
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจะเทากับ หุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ในกรณีท่ีมีเศษหุนใหปดเศษน้ันท้ิง  ซึ่งพิจารณาแลว ราคาเสนอขาย
ดังกลาว คิดเปน 1.75 เทา ของมูลคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 (เทากับ 0.57 บาท ตอหุน) 

 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนน้ัน ผูถอืหุนมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวา
สิทธิของตนตามอตัราสวนท่ีกําหนดไวขางตนได (Oversubscription) ท้ังน้ี สิทธิดังกลาวจะใชไดไมเกินรอยละ 100 ของจาํนวนหุนท่ีผูถือหุน
แตละรายน้ันถอือยู 

ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถอืหุนเดิมท่ีจองซือ้ตามสทิธิครบถวนแลว หุนท่ีเหลือจะถกูนํามาจัดสรรใหกับผูถือ
หุนท่ีจองซือ้เกินกวาสิทธิตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

กรณีท่ีมีหุนเหลอื มากกวา หุนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธ ิ
- บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนท่ีแสดงความจํานงในการจองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิ และชําระคาจองซื้อหุนดังกลาว

ท้ังหมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินกวาสิทธิ 
 
กรณีท่ีมีหุนเหลอืนอยกวาหุนท่ีจองซื้อเกนิกวาสิทธ ิ
(ก) ผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธแิตละรายจะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ

รายน้ัน 
(ข) การจัดสรรจะดําเนินการจนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรแลว 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- ผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิจะตองแสดงความจํานงในคราวเดียวกันกับการจองซ้ือตามสิทธิ และตอง

ชําระเงินคาจองซือ้หุนครบถวนแลว 
- ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิของตน  โดยแสดงความจํานงขอจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

เกินกวาสิทธิไดไมเกิน 100% ของจาํนวนหุนเดิมท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู 
- การจัดสรรหุนท่ีจองซือ้เกินกวาสิทธิไมวากรณีใดจะตองไมทําใหผูท่ีจองซือ้เกินกวาสิทธิใดถือครองหุนของบริษัทใน

ลักษณะท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึง หรือ ขามผานจุดท่ีตองทําคําสั่งเสนอซ้ือหลกัทรัพย (Tender Offer) และการถือหุนของคน
ตางดาวเกินขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาว 49% 

(ค) ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจาก (ข) บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนใน
สวนท่ียังไมไดจัดสรรในโอกาสตอไป 

(ง) การมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการใดๆ ดังน้ี 
- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ตลอดจนดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน  ท้ังน้ี ภายใตขอบเขตท่ีไดรับอนุมัติ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 
- แตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนตามท่ีเห็นสมควร  เพ่ือใหการเพ่ิมทุนสําเร็จ 

รวมท้ัง การเจรจา การจัดทํา การลงนาม และ/หรือการแกไขเพ่ิมเติมคําขอ และ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ 
การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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- เจรจาหรือเขาทําสัญญาและขอตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาเลือกตัวแทนรับ
จองซื้อหุน และ/หรือ ท่ีปรึษา หรือตัวแทนท่ีจําเปนในการจัดสรรหลักทรัพยขางตน 

- ลงนามในแบบฟอรมในการสละสิทธิในหนังสือบอกกลาว หรือ เอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวของตอการจัดสรรหลักทรัพย
ขางตนตอผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน และการจดทะเบียนซื้อขายหุนสามัญใหมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงการจดทะเบียบเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชยและติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

กําหนดการเพ่ิมทุน 
ขึ้นเคร่ืองหมาย XR 2 กุมภาพันธ 2559 
วันปดสมุดทะเบยีนผูถอืหุน 3 กุมภาพันธ 2559 
วันจองซือ้หุนเพ่ิมทุน 29 กุมภาพันธ และ 1-4 มีนาคม 2559 
จดทะเบียบเพ่ิมทุนชําระแลว 8 มีนาคม 2559 
หุนสามัญเพ่ิมทุนเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย กลางมีนาคม 2559 

 

บริษัทหลักทรัพยตัวแทนรับจองซ้ือหุน 
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บริษัทมีฐานะทางการเงินและสภาพคลองดีขึ้น และลดความเส่ียงในการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย 
2. บริษัทมีภาระหน้ีและคาใชจายทางการเงินลดลง 
3. บริษัทมีเงินรองรับการขยายธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหสูงขึ้น 
หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 พรอมกันในคราวเดียว 
ภายหลังจากเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) แลว ประธานไดขอใหนางสาวณชินันทน-ผูดําเนินการประชุม ชี้แจง
วิธีการและขั้นตอนลงคะแนนแกท่ีประชุม  หลังจากนั้น ประธานไดกลาวขอบคุณผูถอืหุนท่ีแสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนแกบริษัท ซึ่ง
บริษัทจะรับไวพิจารณา 

หลังจากน้ัน ประธานขอใหนางสาวณิชนันทน-ผูดําเนินการประชุมแจงผลการลงมติในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 
ดังตอไปน้ี 

 
วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทนุ ใหแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถอืหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) ตามท่ีเสนอ โดยลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 คือ ไมนอยกวารอยละ 75 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดวย 136,779,927 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9993 
ไมเห็นดวย 1,001 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0007 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
รวม 136,780,928 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
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วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบรษัิท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามท่ีเสนอ โดยลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 คือ ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชมุและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดวย 136,779,927 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9993 
ไมเห็นดวย 101 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 
งดออกเสียง 900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0006 
รวม 136,780,928 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Right Offering) 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Right Offering) ตามท่ีเสนอทุกประการ โดยลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก คือ มากกวารอยละ 50 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดวย 136,779,927 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9993 
ไมเห็นดวย 1,001 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0007 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
รวม 136,780,928 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
 

วาระที ่5 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจาณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถอืหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุมและใหขอคิดเห็นท่ี

เปนประโยชนแกบริษัท แลวจึงกลาวปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 
 

ปดการประชุมเวลา 15.45 น. 
 

 
ลงชื่อ..............................................................ประธานท่ีประชุม 

(พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย) 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวปยสุดา จริยธรรม) 

เลขานุการบริษัท 
 
 



 12 เอกสารแนบที ่3 
 

 
กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

และไดรับการเสนอช่ือกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 
 

ช่ือ-สกุล                 พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย 
ตําแหนง                 ประธานกรรมการ 
อายุ (ป) 69 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559)         ไมมี 

การเขารวมประชุม ป 2558  ประชุมกรรมการ 9/9 คร้ัง 
      การศึกษา  

๏    ปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 
๏ ปริญญาโท สาขาบริหารงานตํารวจ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
๏   Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 75/2008 จาก IOD 
๏ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10 พ.ศ. 2553 
๏ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 1 
 

ประสบการณการทํางาน 
๏ รองประธานกรรมการ, บมจ.ธนคารนครหลวงไทย พ.ศ. 2551 - 2553 
๏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
๏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
๏ ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ 
๏ ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 
๏ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๏ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปงานตํารวจเพื่อประชาชน 
๏ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๏ คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อ

ปองกันการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (ศสปป.) 
๏ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๏ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
๏ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 

ตําแหนงในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) กรรมการ  
๏ บริษัท น้ําตาล เอราวัณ จํากัด ประธานกรรมการ  

     

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ๏  นายกสมาคมชาวอุบลราชธานี 
 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ช่ือ/นามสกุล นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 
ตําแหนง กรรมการ 
อายุ (ป) 56  ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559)    ไมมี 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 3 ป 10 เดือน (มิถุนายน 2555) 
การเขารวมประชุม ป 2558 ประชุมกรรมการ 9/9 คร้ัง 
การศึกษา  
  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโครงการรวมกับ Kellogg Graduate 
School of Management of Northwestern University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   
 Director Certification Program (DCP) รุน 165/2555 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณการทํางาน 
มิ.ย. 2555 – ปจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
มิ.ย. 2555 – ปจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ธ.ค. 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 
ม.ค. 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จํากัด 
ก.พ. 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด 
ก.พ. 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิ้ปปง แอนด โลจิสติคส จํากัด 
ส.ค. 2557 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปง เอฟแซดอี 
2556 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2555 – ปจจุบัน : ผูอํานวยการบริหารอาวุโส บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด 
2548 – 2554 : ผูอํานวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงิน  

บริษัท แอดวานซ ไฟแนนซ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ช่ือ/นามสกุล       นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล 
ตําแหนง              กรรมการอิสระ 
อายุ (ป)            66  ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559)      ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ   12 ป 4 เดือน (ป 2547) 
การเขารวมประชุม ป 2559      ประชุมกรรมการ 8/9 คร้ัง 
การศึกษา 
๏   ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา 
๏   เนติบัณฑิตไทย 
๏   ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ๏ Director Certification Program(DCP) รุน 60/2005 จาก (IOD) 
๏   Role of the Compensation Committee รุน 11/2010 จาก (IOD) 
 

ประสบการณทํางาน 
๏ คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
๏ อุปนายกฝายวิชาการ สภาทนายความ  
๏ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม วิชาวาความ แหงสภาทนายความ  
๏ กรรมการฝายกฎหมาย และอนุกรรมการฝายสัญญา  
๏ สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
๏ คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 
๏ คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
๏ เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
๏ เลขาธิการสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 

ตําแหนงในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
๏ บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
๏ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
๏ บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัท บานสาทร จํากัด  (กรรมการ) 
๏ บริษัท เอส.เอ.บี. (ประเทศไทย) จํากัด  (กรรมการ) 
 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

กรรมการ 
ขอ 17. ใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 19. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหน่ึง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงไมได 
(3) บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให 
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 20. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้น เปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ัน อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 24.  ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 25. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผู
ถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน  
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการ    
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
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ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน 
วาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ 
ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานท่ีที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา       
25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและ 
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ืองลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ     
ผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ   
ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจรับมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปน  
ไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 40. ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

ขอ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ความในขอนี้ ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีต้ังผูรับมอบฉันทะมาประชุมดวย 
ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ
ปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
(6) กิจการอื่นๆ 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ขอ 44. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 46. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
นี้  คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ  
ทุนจดทะเบียน 

ขอ 52. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนใหบริษัทจัดสง
รายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 



18 เอกสารแนบที ่5 

 

 

 

 

เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเขารวมประชุม 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีกอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณ)ี 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลพรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลพรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู
หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจ    ลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอน
เวลาประชุมไดต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันพุธที่ 26 เมษษยน 2559 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดใหผูถือหุนตามเอกสารแนบที่ 9 เปนแบบการมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการ
ตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเปน
แบบที่งายไมซับซอน (แบบ ก) หรือแบบที่ใชเฉพาะผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน (แบบ ค) ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการมอบฉันทะดังกลาวไดจากเว็บไซตของ
บริษัท www.umspcl.com  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารที ่26 เมษายน 2559 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจ หรือ งานใดอันเก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน     
ผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

 (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเวนแต 
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงต้ัง 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

บริษัท ยนูิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ-สกุล นายเอกวัจน  อมรวิวัฒน 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
อายุ (ป) 54 ป 
ที่อยู 11/37 ซอยลาดพราว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900               
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559)               ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ     6 ป (9 เมษายน 2553 ถึง เมษายน 2559)       
การเขารวมประชุม ป 2559       ประชุมกรรมการ 9/9 คร้ัง 

 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุน 84/2010 จาก IOD  
๏ Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2010 จาก IOD 

ประสบการณการทํางาน ๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบินธุรกิจแหง
เอเซีย Asian Business Aviation Association (AsBAA)  

   ๏ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ธนาคาร บีเอ็นพี พารริบาร 
   ๏ ผจก.ฝายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๏ บมจ. เอเชียนมารีนเซอรวิสส 
   ๏ ผอ.ฝายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน 
   ๏ ผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  
   ๏ ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บงล. ธนสยาม  
   ๏ ฝายบริหารการเงิน  
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน ๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบิน

ธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation Association  
 ๏ ที่ปรึกษาอาวุโส  และ ผูบริหาร ฝายธุรกิจการบิน บริษัท คอรปอเรท  
  เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จํากัด 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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      ช่ือ-สกุล            นายธราธร วงศประศาสตร 
      ตําแหนง           กรรมการอิสระ 
      อายุ (ป)            42 ป 
      ที่อยู                  34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
      การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้

      การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559)                     ไมมี 

      จํานวนปที่เปนกรรมการ        3 ป 4 เดือน  (มกราคม 2556 ถึง เมษายน 2559)       
      การเขารวมประชุม ป 2559   ประชุมกรรมการ 5/9 คร้ัง 

การศึกษา ๏ ปริญญาตรี Architecture, PRATT Institute, Brooklyn, New York, USA  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ ไมมี  
 
ประสบการณการทํางาน ๏ แดน วงศประศาธน สถาปนิก  ตําแหนง ผูจัดการสถาปนิก A 49 ตําแหนง สถาปนิก  

๏ ROBERT G. BOUGHEY ARCHITECTS ตําแหนง สถาปนิก  
๏ Stephen Potters Architects, New York, USA ตําแหนง สถาปนิก  

 ๏ LAUSTER & RADU ARCHITECTS , New York, USA ตําแหนง สถาปนิก                             
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
 
มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่
ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

                                                             
เขียนท่ี  
วันท่ี เดือน พ.ศ. 2559 

(1) ขาพเจา สัญชาติ  
อยูบานเลขท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังน้ี 
           หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
           หุนบุริมสทิธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 1 ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 2. ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 3. ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 4. นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ อายุ 54 ป  
อยูบานเลขท่ี 11/37 ซอยลาดพราว 17 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 5. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ อายุ 42 ป  
อยูบานเลขท่ี 34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั้น 5 อาคารอร

กานต ์เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือ ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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 วาระที ่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558   
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับปบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.1 ชื่อกรรมการ พลตํารวจเอก ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ   
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.3 ชื่อกรรมการ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2559 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2559 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถกูตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

(6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
    ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผูมอบฉันทะ 

              (…………………………………………………………..)    
   
     ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 

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

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 
 

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 

มายเหตุ    
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนคิ ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ ์

ออฟไทยแลนด์ ชัน้ 5 อาคารอรกานต ์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม   ถนนเพลนิจิต  แขวงลุมพนิี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
                  ชือ่กรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
                  ชือ่กรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

 
 

อาคารอรกานต  ช้ัน  5 หองเปอรเซียน - กัลฟ ออฟ ไทยแลนด 
เลขที่  26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 
โทร. 02-655-7501-2  โทรสาร. 02-655-1703 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 26/54-55  อาคารอรกานต์  ช้ัน 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7503

www.umspcl.com
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