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ที�  UMS EGM001/2559 

วนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

เรืMอง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งทีM 1/2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  
สิ�งที�สง่มาด้วย         1.  สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2558 

2. การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Right Offering)   

3. การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
4. การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering)  

และ สารสนเทศแจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื�อง หุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้นและข้อมลูของการเพิ�มทนุดงักลา่ว 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
6. คําชี 9แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.และ แบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 
9. แผนที�ตั 9งสถานที�ประชมุ 

 
  บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) (“UMS” หรือ “บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� 

1/2559 เมื�อวนัองัคารที� 19 มกราคม 2559  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั�งทีM  1/2559 ในวัน
พุธทีM 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์  ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี 9 

 
วาระทีM 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งทีM 1/2558 
  ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2559 ได้จัดให้มีขึ 9นเมื�อวันศุกร์ที� 25 กันยายน 2558 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั 9งได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั 9งได้เผยแพร่
รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุม ดัง
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9ง
ที� 1/2558 เมื�อวนัศุกร์ที� 25 กันยายน 2558 ซึ�งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่าง
ครบถ้วนถกูต้อง 
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  การลงมติ ในวาระนี 9ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมาก คือ เกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
วาระทีM 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิMมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิMมทุน ให้แก่ผู้ถอืหุ้น

เดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering)   

  ความเป็นมา ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ดงันั 9น เพื�อรองรับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว บริษัทต้องมีการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
  โดยในปัจจุบนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนเป็นจํานวนเงิน 76,727,032 บาท เป็นจํานวนหุ้น 153,454,064 หุ้น  มูล

คา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดงันั 9น หากได้รับมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ทนุจดทะเบียนใหม่
หลังจากการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการออกหุ้ นสามัญเพิ�มทุน ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) จะมีจํานวน 255,756,773.50   บาท  เป็นจํานวนหุ้น 511,513,547  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ดงัรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 2 

 

โดยวตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุในครั 9งนี 9 เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพิ�มเตมิ
จากแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท ที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเลขที� UMS./EXS./041-589 ตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเข้าขา่ยถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจาก
สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง จากผลประกอบการที�ขาดทนุตอ่เนื�องในชว่งระยะเวลาที�ผา่นมา โดย
บริษัทมีแผนในการนําเงินทนุที�ได้จากการเพิ�มทนุโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครั 9งนี 9ไปใช้ในการดาํเนินการตา่ง ๆ ภายในปี 2559-2560 ดงันี 9 

1) จํานวนประมาณ 258 ล้านบาท เพื�อใช้ในการชําระคืนหนี 9เงินกู้ยมืจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั หนี 9เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน และภาระหนี 9อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี 9ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี 9ดงักลา่ว 

2) จํานวนประมาณ 100 ล้านบาท เพื�อใช้ในการลงทนุในธุรกิจค้าปลกีแก๊ส และ/หรือนํ 9ามนัเชื 9อเพลงิ ซึ�งบริษัท 
อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ�งหากผลการศกึษาแสดงความไมคุ่้มคา่ตอ่การลงทนุ 
หรือหากมีเงินคงเหลอืจากการลงทนุในสว่นที� 2 นี 9 บริษัทจะนําเงินดงักลา่วไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจของ
บริษัท และบริษัทในเครือที�ดําเนินการอยู ่ ได้แก่ ธุรกิจถา่นหิน ธุรกิจทา่เรือ ธุรกิจเรือลาํเลยีง และธุรกิจ
คลงัสนิค้าและการขนสง่ทางบก ซึ�งบริษัท อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหากผล
การศกึษาแสดงความไมคุ่้มคา่ตอ่การลงทนุ หรือหากมเีงินคงเหลอืจากการลงทนุในสว่นที� 2 นี 9 บริษัท จะนํา
เงินดงักลา่วเพื�อใช้ในการชําระคนืหนี 9เงินกู้ยมืจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  หนี 9เงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน และ
ภาระหนี 9อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี 9ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี 9ดงักลา่ว   

3) ในกรณีที�มเีงินเพิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1 และ 2 บริษัทจะนําเงินคงเหลอืดงักลา่ว
เป็นเงินทนุหมนุเวยีนทั�วไปในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
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(โปรดดรูายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 4 ประกอบการพิจารณา)  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เพื�อรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จากทนุ
จดทะเบียนปัจจุบนัจํานวน 76,727,032 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 255,756,773.50   บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 358,059,483 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   ซึ�งมีรายละเอียดดงันี 9 

 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัที�ชําระแล้ว 76,727,032.00 153,454,064 0.50 
เพื�อพิจารณาเพิ�มทุนจดทะเบียน
รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) 

179,029,741.50  358,059,483  0.50 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 255,756,773.50   511,513,547   0.50 

 

ทั 9งนี 9 ให้บริษัทถือปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ในหมวดที� 10 เรื�องการเพิ�มทนุและการลด
ทนุ และข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดที� 7 เรื�องการเพิ�มทนุและลดทนุ ได้กําหนดไว้วา่ 
- พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 136 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 53 

“บริษัทจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มขึ 9น การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหนึ�งจะ
กระทําได้เมื�อ 
(1) หุ้นทั 9งหมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหนา่ยไมค่รบ หุ้น

ที�เหลอืต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 9อหุ้น 
(2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 
(3) นํามตินั 9นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสบิสี�วนันบัแต่วนัที�ที�ประชุม

ลงมติดงักลา่ว” 
- พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 137 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 54 

“หุ้นที�เพิ�มขึ 9นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั 9งหมดหรือบางสว่นก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสว่นจํานวนที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอื�นไม่ว่าทั 9งหมด
หรือแตบ่างสว่นก็ได้ ทั 9งนี 9 ตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุตามวรรคแรกนั 9น ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหนา่ยหุ้น” 
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- ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 7 
“ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบตัิเกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 
 

การลงมติ ในวาระนี 9ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวน
เสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
วาระทีM 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพืMอให้สอดคล้องกับการเพิMมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมา  ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
358,059,483 หุ้น  เพื�อรองรับการออกหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) ดงันั 9น เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว จึงต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดงัรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 

    ทุนจดทะเบียนจากเดิม  เพิMมทุนจดทะเบียนเป็น  

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 76,727,032.00 บาท 
(เจ็ดสบิหกล้านเจ็ดแสนสองหมื�น

เจ็ดพนัสามสบิสองบาทถ้วน) 

255,756,773.50 บาท 
(สองร้อยห้าสบิห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื�นหกพนั

เจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามบาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น 153,454,064 หุ้น 

(หนึ�งร้อยห้าสบิสามล้านสี�แสน 
ห้าหมื�นสี�พนัหกสบิสี�หุ้น) 

511,513,547 หุ้น 
(ห้าร้อยสบิเอ็ดล้านห้าแสนหนึ�งหมื�นสามพนั 

ห้าร้อยสี�สบิเจ็ดหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสบิสตางค์) 0.50 บาท(ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

153,454,064 หุ้น 
(หนึ�งร้อยห้าสบิสามล้านสี�แสน 

ห้าหมื�นสี�พนัหกสบิสี�หุ้น) 

 
511,513,547 หุ้น 

(ห้าร้อยสบิเอ็ดล้านห้าแสนหนึ�งหมื�นสามพนั 
ห้าร้อยสี�สบิเจ็ดหุ้น) 

 -หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 
  
การลงมติ ในวาระนี 9ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวน
เสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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วาระทีM 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิMมทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถอืหุ้น (Right Offering) 
ความเป็นมา  ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวนไม่
เกิน 358,059,483 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 4 โดย
มีกําหนดการในการดําเนินการดงันี 9 
 

 มติทีMประชุมคณะกรรมการบริษัท วัน เดือน ปี  

มติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� 1/2559  
อนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. และ การจัดสรรหุ้ นสามัญ
เพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

19 มกราคม 2559 

กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั 9งที� 1/2559 รวมทั 9งมีสิทธิจองซื 9อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุจดทะเบียน (Record Date) 

2 กมุภาพนัธ์ 2559 

รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน เพื�อกําหนดวันประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2559  

3 กมุภาพนัธ์ 2559 

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2559 17 กมุภาพนัธ์ 2559 
แจ้งสารสนเทศมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 
1 / 2 5 5 9  ผ่ า น ร ะบ บ ส า รส น เ ท ศ ขอ ง ต ล า ด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

18 กมุภาพนัธ์ 2559 

วนัที�นํามติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั 
นบัแตว่นัที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

วนัที�จองซื 9อและชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 29 กมุภาพนัธ์ และ 1-4 มีนาคม 2559 
  

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของบริษัทอีกจํานวนไมเ่กิน 179,029,741.50 บาท จากทนุจดทะเบียนปัจจบุนัจํานวน 76,727,032 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียนใหมจํ่านวน 255,756,773.50   บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 358,059,483 หุ้น มลูคา่ที�
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจํานวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 7 หุ้นสามญัใหม่  โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนจะเท่ากับ หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท)  ในกรณีที�มี
เศษหุ้นให้ปัดเศษนั 9นทิ 9ง ซึ�งพิจารณาแล้ว ราคาเสนอขายดงักลา่ว คิดเป็น 1.75 เท่า ของมลูค่าตามบญัชี (Book 
Value) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 (เทา่กบั 0.57 บาท ตอ่หุ้น)   
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  ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนั 9น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซื 9อหุ้นสามญัเพิ�ม

ทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราสว่นที�กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั 9งนี 9สทิธิดงักลา่วจะใช้ได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 100  ของจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนั 9นถืออยู่ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื 9อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรหุ้ นที�จองซื 9อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้ นที�เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื 9อตามสิทธิ
ครบถ้วนทั 9งหมดแล้วเทา่นั 9น ทั 9งนี 9 หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซื 9อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี 9  

  
   กรณีที�มีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นที�จองซื 9อเกินกวา่สทิธิ  

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�แสดงความจํานงในการจองซื 9อหุ้นเกินกวา่สทิธิและชําระคา่จองซื 9อหุ้นดงักลา่ว
ทั 9งหมดทกุรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื 9อเกินกวา่สทิธิ  
 

   กรณีที�มีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นที�จองซื 9อเกินกวา่สทิธิ 
 
(ก) ผู้ ถือหุ้นที�จองซื 9อหุ้นเกินกวา่สทิธิแตล่ะราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที�

จองซื 9อเกินกว่าสิทธิรายนั 9นๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั 9นทิ 9ง) ทั 9งนี 9 
จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื 9อและชําระค่าจองซื 9อ
แล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื 9อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื 9อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนั 9น (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั 9นทิ 9ง)โดยจํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื 9อและชําระค่าจองซื 9อแล้ว ทั 9งนี 9 ให้ดําเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จองซื 9อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี 9จนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
การจดัสรรหุ้นที�จองซื 9อเกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื 9อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที�เพิ�มขึ 9นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคํา
เสนอซื 9อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 
12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ�งปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหนา่ยทั 9งหมดของบริษัท 

 
(ค) ในกรณีที�มีหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัท จะ

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในโอกาสตอ่ไป 
 

(ง)  คณะกรรมการมีมติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นตอ่การเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรร
หลกัทรัพย์ในครั 9งนี 9 โดยอํานาจดงักลา่วรวมถึง 
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• เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั 9งนี 9ภายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุตัิ ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

• แตง่ตั 9งที�ปรึกษาทางการเงิน และดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป็นได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออก
และเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จลลุ่วง ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การ
เจรจา การจดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการ
ออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื 9อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

• มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัตอ่ไปนี 9 
- เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ พิจารณาเลือก

ตวัแทนรับจองซื 9อหุ้น และ/หรือ ที�ปรึกษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร
หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื 9อขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ�มทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื�อสารกับ
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 
อีกทั 9ง ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� 1/2559 เรื�อง การเพิ�มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) และข้อมลูของการเพิ�มทนุดงักลา่วผา่นระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 ดงัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 4 ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบั
นี 9เพื�อประกอบการพิจารณา 
 
การลงมติ ในวาระนี 9ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
วาระทีM 5  พิจารณาเรืMองอืMนๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2559 ในวนัพธุที� 17 กุมภาพนัธ์ 2559 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 
ทั 9งนี 9 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ตั 9งแต่เวลา 11.00 น. โดยบริษัทจะ

ดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน ดงัปรากฏตาม
สิ�งที�สง่มาด้วย  ลาํดบัที� 5   พร้อมทั 9งได้แนบคําชี 9แจงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น   ดงัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย  ลาํดบัที� 6 

 
อนึ�ง หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตั 9งบคุคลอื�นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

ในการประชมุครั 9งนี 9 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. แนบมาตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 7 
รวมทั 9งได้แนบข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 8 

 
ในกรณีที�มีการมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษัทโดยทาง

โทรสารหมายเลข +66 0 2 655-7503-4 หรือ E-mail: uniquecoal@uniquecoal.com และ ir@uniquecoal.com ภายใน
วนัศกุร์ที� 12 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื�อรวบรวมและนําสง่ตอ่ประธานที�ประชมุก่อนเริ�มเปิดการประชมุตอ่ไป 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น โดย

โปรดนําเอกสารหลกัฐานตามรายการที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนัประชมุ ในการนี 9 บริษัทได้
แนบแผนที�ตั 9งสถานที�ประชมุมาพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี 9 ดงัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 9 

 
ทั 9งนี 9 บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครั 9งที� 1/2559 ในวนัทื� 2 กุมภาพนัธ์ 2559 และได้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
     ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

         พลตํารวจเอก ดร. ชิดชยัวรรณสถิตย์ 
     ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
 ปิยสดุา จริยธรรม 
 เลขานกุารบริษัท 
 โทรศพัท์ +66 02 655-7501-2 ตอ่ 704 / E-mail: piyasuda@uniquecoal.com 
 
 
 













 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 2 

   

เอกสารประกอบการประชุม: วาระที� 2 
พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering)  

ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั )งมกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 53 กําหนดไว้วา่ 
“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ�มขึ )น การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหนึ�งจะกระทําได้เมื�อ 

(1) หุ้นทั )งหมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหนา่ยไมค่รบ หุ้น
ที�เหลอืต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้น 

(2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินั )นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสบิสี�วนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุ
ลงมติดงักลา่ว” 

ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 137 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั )งมกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 54 กําหนดไว้วา่ 
“มาตรา 137 หุ้นที�เพิ�มขึ )นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั )งหมดหรือบางสว่นก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสว่น
จํานวนที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีอยูก่อ่นแล้ว หรือจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอื�นไมว่า่ทั )งหมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้ ทั )งนี ) ตามมติที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุตามวรรคแรกนั )น ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แกค่ณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหนา่ยหุ้น” 
ภายใต้ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 7 กําหนดไว้วา่ 
“ข้อ 7. ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิ
เกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั )งที� 1/2559 เพื�ออนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ดงันี ) 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัที�ชําระแล้ว 76,727,032.00 153,454,064 0.50 

เพื�อพิจารณาเพิ�มทุนจดทะเบียน
รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) 

179,029,741.50  358,059,483  0.50 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 255,756,773.50   511,513,547   0.50 

 
(โปรดดเูอกสารดงัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 4 ประกอบการพิจารณา) 
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เอกสารประกอบการประชุม: วาระที� 3 
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท  

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 1/2559 เพื�ออนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ( 
 

   ทุนจดทะเบียนจากเดิม  เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น  

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 76,727,032.00 บาท 
(เจ็ดสบิหกล้านเจ็ดแสนสองหมื�น

เจ็ดพนัสามสบิสองบาทถ้วน) 

255,756,773.50 บาท 
(สองร้อยห้าสบิห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื�นหกพนั

เจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 153,454,064 หุ้น 
(หนึ�งร้อยห้าสบิสามล้านสี�แสน 

ห้าหมื�นสี�พนัหกสบิสี�หุ้น) 

511,513,547 หุ้น 
(ห้าร้อยสบิเอ็ดล้านห้าแสนหนึ�งหมื�นสามพนั 

ห้าร้อยสี�สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสบิสตางค์) 0.50 บาท(ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น 
- หุ้นสามญั 

 
153,454,064 หุ้น 

(หนึ�งร้อยห้าสบิสามล้านสี�แสน 
ห้าหมื�นสี�พนัหกสบิสี�หุ้น) 

 
511,513,547 หุ้น 

(ห้าร้อยสบิเอ็ดล้านห้าแสนหนึ�งหมื�นสามพนั 
ห้าร้อยสี�สบิเจ็ดหุ้น) 

 -หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 
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เอกสารประกอบการประชุม: วาระที� 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
(Right Offering) 

 
ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั *งมกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 53 กําหนดไว้วา่ 
“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ�มขึ *น การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหนึ�งจะกระทําได้เมื�อ 

(1) หุ้นทั *งหมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหนา่ยไมค่รบ หุ้น
ที�เหลอืต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื *อหุ้น 

(2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินั *นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสบิสี�วนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุ
ลงมติดงักลา่ว” 

 
ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 137 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั *งมกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 54 กําหนดไว้วา่ 
“มาตรา 137 หุ้นที�เพิ�มขึ *นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั *งหมดหรือบางสว่นก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสว่น
จํานวนที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีอยูก่อ่นแล้ว หรือจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอื�นไมว่า่ทั *งหมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้ ทั *งนี * ตามมติที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุตามวรรคแรกนั *น ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แกค่ณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหนา่ยหุ้น” 
 
ภายใต้ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 7 กําหนดไว้วา่ 
“ข้อ 7. ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิ
เกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 เพื�ออนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) อีกจํานวนไม่เกิน 179,029,741.50 บาท จากทนุจดทะเบียน
ปัจจุบนัจํานวน 76,727,032 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 255,756,773.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 
358,059,483 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจํานวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น 
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 7 หุ้น
สามญัใหม่  โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากับ หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท)  ในกรณีที�มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั *นทิ *ง ซึ�ง
พิจารณาแล้ว ราคาเสนอขายดงักล่าว คิดเป็น 1.75 เท่า ของมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ณ วนัที� 30 กันยายน 2558 (เท่ากับ 
0.57 บาท ตอ่หุ้น)   
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ทั *งนี * ราคาเสนอขายดงักลา่วข้างต้นเป็นราคาที�สงูกวา่มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้นที� 0.50 บาท และสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ที� 0.57 บาท ต่อ
หุ้น 
 
รวมทั *งเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 เพื�อพิจารณามอบหมายมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นต่อการเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรร
หลกัทรัพย์ในครั *งนี * โดยอํานาจดงักลา่วรวมถึง 
 

• เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั *งนี *ภายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุตัิ ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

• แตง่ตั *งที�ปรึกษาทางการเงิน และดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป็นได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออก
และเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จลลุ่วง ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การ
เจรจา การจดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการ
ออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื *อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

• มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัตอ่ไปนี * 
- เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ พิจารณาเลือก

ตวัแทนรับจองซื *อหุ้น และ/หรือ ที�ปรึกษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร
หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื *อขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ�มทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื�อสารกับ
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 
อีกทั *ง ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 1/2559 เรื�อง การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการ
ออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และข้อมลูของการเพิ�มทนุ
ดงักลา่วผา่นระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 ซึ�งมีรายละเอียดดงันี * 
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ที�  UMS EL001/2559 
วนัที� 19 มกราคม 2559 
 

เรื�อง การเพิ�มทนุของบริษัท 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ�งที�สง่มาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 
 
บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) (“UMS” หรือ “บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 1/2559 
เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติดงันี * 
 
1. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิในเรื�องเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท และให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและ

อนมุตัิ สรุปได้ดงันี *  
 
(ก)  การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน  179,029,741.50  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน  358,059,483  
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 76,727,032 บาท ซึ�งมีหุ้นสามญัเดิมจํานวน 153,454, 064 หุ้น 
และเมื�อรวมกบัหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั *งนี *จํานวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น ทําให้บริษัท มีทนุจดทะเบียนรวมเป็นจํานวนเงินทั *งสิ *น   
255,756,773.50   บาท และมีหุ้นสามญัรวมจํานวน 511,513,547  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 
(ข)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี * 

• หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 358,059,483   หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 7 หุ้นสามญัใหม่ ทั *งนี *
รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่นผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) (สิ�งที�สง่
มาด้วย 1)  

 

• ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท)  ในกรณีที�มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั *นทิ *ง ซึ�งพิจารณาแล้ว 
ราคาเสนอขายดงักลา่ว คิดเป็น 1.75 เทา่ ของมลูค่าตามบญัชี (Book Value) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 (เท่ากบั 0.57 บาท 
ตอ่หุ้น) และคาดวา่จะทําให้บริษัทจะสามารถระดมเงินทนุได้เป็นไปตามจํานวนที�บริษัทตั *งไว้ 

 (ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ (ข) นั *น ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี * 
 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 358,059,483     หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 7 หุ้นสามญัใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) 
เศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษทิ *ง  
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้นนั *น ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิของ
ตนตามอตัราสว่นที�กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั *งนี *สทิธิดงักลา่วจะใช้ได้ไมเ่กินร้อยละ 100  ของจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายนั *นถืออยู ่โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื�อมีหุ้นที�เหลอืจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื *อตามสทิธิครบถ้วนทั *งหมดแล้วเทา่นั *น ทั *งนี * หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกิน
กวา่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี *  
 
กรณีที�มีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิ  
บริษัท จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�แสดงความจํานงในการจองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิและชําระคา่จองซื *อหุ้นดงักลา่วทั *งหมดทกุรายตาม
จํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื *อเกินกวา่สทิธิ  

 
กรณีที�มีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิ 

 
(ก) ผู้ ถือหุ้นที�จองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิแตล่ะราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที�

จองซื *อเกินกว่าสิทธิรายนั *นๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั *นทิ *ง) ทั *งนี * 
จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื *อและชําระค่าจองซื *อ
แล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนั *น (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั *นทิ *ง)โดยจํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื *อและชําระค่าจองซื *อแล้ว ทั *งนี * ให้ดําเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี *จนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
การจดัสรรหุ้นที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื *อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที�เพิ�มขึ *นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคํา
เสนอซื *อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 
12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ�งปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหนา่ยทั *งหมดของบริษัท 

 
(ค) ในกรณีที�มีหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัท จะ

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในโอกาสตอ่ไป 
 

(ง)  คณะกรรมการมีมติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นตอ่การเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรร
หลกัทรัพย์ในครั *งนี * โดยอํานาจดงักลา่วรวมถึง 
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• เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั *งนี *ภายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุตัิ ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

• แตง่ตั *งที�ปรึกษาทางการเงิน และดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป็นได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออก
และเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จลลุ่วง ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การ
เจรจา การจดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการ
ออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื *อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

• มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัตอ่ไปนี * 
o เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ 

พิจารณาเลือกตวัแทนรับจองซื *อหุ้น และ/หรือ ที�ปรึกษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรร
หลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนงัสือบอกกลา่ว หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องต่อ 
การจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นตอ่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื *อขายหุ้น
สามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อ
กระทรวงพาณิชย์ และติดตอ่สื�อสารกบัเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 
2. กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครั *งที� 1/2559  ในวนัพธุที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559   เวลา 13.00 น . ณ ห้องประชมุชั *น 5  

อาคารอรกานต์ เลขที� 26/54-55 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื�อ
พิจารณาอนมุตัิระเบียบวาระการประชมุและเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุ และการออก แสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุของบริษัท ดงันี * 
 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 25 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2558  

วาระที� 2 พิจารณาและอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering)   

วาระที� 3 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท 

วาระที� 4 พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
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3. กําหนดวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี * 

 
 วนั Record Date  วนัปิดสมดุทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น 
ก) เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั *งที� 
1/2559 

2 กมุภาพนัธ์ 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

ข) เพี�อสทิธิในการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ของบริษัท 
การให้สทิธิเพื�อจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วของ
บริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิ
จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2 กมุภาพนัธ์ 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
กําหนดให้วนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2559  เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัที� 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
กําหนดให้วนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) จองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท และกําหนด

วนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัที� 3 
กมุภาพนัธ์ 2559  ทั *งนี * การให้สทิธิเพื�อจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วของบริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิ
จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  
   

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

นายวชิาย ชื�นสขุสวสัดิj 
กรรมการผู้จดัการ 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมจามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
 
1. รายละเอียดของการเสนอขาย 
บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนอีกจํานวนไม่เกิน 179,029,741.50 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจํานวน 
76,727,032 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 255,756,773.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 358,059,483 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 358,059,483 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 7 หุ้นสามญัใหม่ โดยราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) ในกรณีที�มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั *นทิ *ง ซึ�งพิจารณาแล้ว ราคาเสนอ
ขายดงักลา่ว คิดเป็น 1.75 เทา่ ของมลูคา่ตามบญัชี (Book Value) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 (เทา่กบั 0.57 บาท ตอ่หุ้น)   
  
ทั *งนี * ราคาเสนอขายดงักลา่วข้างต้นเป็นราคาที�สงูกวา่มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้นที� 0.50 บาท และสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ที�  0.57 บาท ตอ่
หุ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ 

วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนในครั *งนี * เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพิ�มเติมจากแนว
ทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท ที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเลขที� UMS./EXS./041-589 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อ
ลดความเสี�ยงที�บริษัท อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง จากผล
ประกอบการที�ขาดทุนต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา โดยบริษัท มีแผนในการนําเงินทนุที�ได้จากการเพิ�มทุนโดยการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครั *งนี *ไปใช้ในการดําเนินการตา่ง ๆ ภายในปี 2559-2560 ดงันี * 

1) จํานวนประมาณ 258 ล้านบาท เพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั หนี *เงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน และภาระหนี *อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว 

2) จํานวนประมาณ 100 ล้านบาท เพื�อใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกแก๊ส และ/หรือนํ *ามนัเชื *อเพลิง ซึ�งบริษัท อยู่ใน
ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ�งหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุ หรือหากมีเงิน
คงเหลือจากการลงทนุในสว่นที� 2 นี * บริษัทจะนําเงินดงักลา่วไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทใน
เครือที�ดําเนินการอยู ่ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจทา่เรือ ธุรกิจเรือลําเลียง และธุรกิจคลงัสินค้าและการขนสง่ทางบก ซึ�ง
บริษัท อยูใ่นระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุ 
หรือหากมีเงินคงเหลือจากการลงทุนในส่วนที� 2 นี * บริษัท จะนําเงินดงักล่าวเพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ ยืมจาก
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน  หนี *เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และภาระหนี *อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและ
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว   

3) ในกรณีที�มเีงินเพิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1 และ 2 บริษัทจะนําเงินคงเหลอืดงักลา่วเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนทั�วไปในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  
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3. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
  
 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น วิธีการคาํนวณ 

1. การลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้ น (Control 
Dilution) หรือผลกระทบ
ตอ่กําไรตอ่หุ้น 
ไม่มี เนื�องจากเป็นการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) 
 

 
 
 
 
- 

 

2. ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ร า ค า 
(Price Dilution) 
 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในลกัษณะ Right Offering ในครั *งนี * 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบทางด้านราคาดงัตอ่ไปนี * 
 
Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 
  ราคาตลาด 
 = 6.3536 – 2.606 
  6.3536 
 =   ร้อยละ 58.98 
 
ราคาหลงั RO = ราคาตลาด  x จําวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคา RO x จํานวนหุ้น RO 
  จําวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 
 = 6.3536 x  153,454,064 + 1.0 x 358,059,483 
  (153,454,064 + 358,059,483) 
 =  2.606 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาด : ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ *าหนงั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ราคา RO : ราคาจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครั *งนี * 
จํานวนหุ้นในปัจจบุนั : จํานวนหุ้นชําระแล้ว 
จํานวนหุ้น RO :  จํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครั *งนี * 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 
4.1 เหตผุลและความจําเป็นในการเพิ�มทนุ 
 

ในการเพิ�มทนุครั *งนี * บริษัทมีวตัถปุระสงค์เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพิ�มเติมจากแนว
ทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท ที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเลขที� UMS./EXS./041-589 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัท อาจเข้าขา่ยถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับ
ลดลง จากผลประกอบการที�ขาดทนุตอ่เนื�องในช่วงระยะเวลาที�ผา่นมา ดงันั *น บริษัทจึงได้พิจารณาวา่การจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) เป็นแนวทางที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
หลกัในการเพิ�มทนุของบริษัทครั *งนี *   

 
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง    จากผลประกอบการที�ขาดทุนต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา   
การเพิ�มทุนครั *งนี * จะช่วยแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเงินที�บริษัทได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุครั *งนี * จะทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทปรับเป็น
บวกได้  
 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ�มทนุ แผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ เงินเพิ�มทนุที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุประมาณ 358 ล้านบาท จะทําให้บริษัทมีเงิน
เพียงพอเพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั หนี *เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และภาระหนี *อื�นของ
บริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว อีกทั *ง บริษัทยงัมีเงินอีกจํานวนหนึ�ง เพื�อใช้ในการ
ลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ ขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือที�ดําเนินการอยู่ ซึ�งบริษัทอยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ�งหากผลการศกึษาแสดงความไมคุ่้มค่าต่อการลงทนุ หรือหากมีเงินคงเหลือจาก
การลงทนุในสว่นนี * บริษัทจะนําเงินดงักลา่วเพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  หนี *เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน และภาระหนี *อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว อีกทั *ง ในกรณี
ที�มีเงินเพิ�มทนุคงเหลือจากการใช้เงินข้างต้น บริษัทจะนําเงินคงเหลือดงักลา่วเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั�วไปในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท  
 

 
4.4  ผลกระทบที�คาดวา่จะเกิดขึ *นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อนั

เนื�องจากการเพิ�มทนุและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 
เงินที�บริษัทจะได้รับจากการเพิ�มทนุจะช่วยแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเข้าข่ายถกู
เพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง จากผลประกอบการที�ขาดทนุต่อเนื�อง
ในช่วงระยะเวลาที�ผา่นมา อีกทั *งจะช่วยลดภาระต้นทนุทางการเงิน เนื�องจากมีการชําระคืนหนี *ให้แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั
และสถาบนัการเงิน และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท อนัจะสง่ผลให้บริษัทสามารถขยาย
การลงทนุได้ตามแผนการใช้เงิน และดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งยั�งยืน 
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ดงันั *น บริษัทจึงขออนมุตัิเพิ�มทนุในครั *งนี * และหากบริษัทจะเข้าทํารายการ บริษัทจะปฏิบตัิเพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสาํคญัที�เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ 

 
5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื�องที�เกี�ยวกบั
การเพิ�มทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�นั *นเป็น
เหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นั *นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที�แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 
-ไมม่ี- 
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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกัด (มหาชน) 
วันที� 19 มกราคม 2559 

 
 ข้าพเจ้า บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 1/2559 ซึ�ง
ประชมุเมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุ และการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงัตอ่ไปนี * 
1. การเพิ�มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมตอินมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน  179,029,741.50   บาท โดยออกหุ้น
สามญัจํานวนไมเ่กิน 358,059,483 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 76,727,032 บาท 
ซึ�งมีหุ้นสามญัเดิมจํานวน 153,454, 064 หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 255,756,773.50 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัทั *งสิ *น
จํานวน 511,513,547 หุ้น 
 ทั *งนี * การเพิ�มทนุจํานวน 179,029,741.50   บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 358,059,483  หุ้นดงักลา่ว   จะเสนอ
ขายและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering “RO”)   
รายละเอียดของการเพิ�มทนุมีดงัตอ่ไปนี * 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) รวม 

(บาท) 

⌧ แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการ               
ใช้ทนุ  

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

358,059,483  
- 

0.50 
- 

  179,029,741.50 
- 

� แบบมอบอํานาจทั�วไป 
  (General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

- 
- 

- 
 - 

- 
 - 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

 2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันเวลาจองซื Mอ 
และ ชําระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

2.1.1 ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering)  

ไมเ่กิน 
 358,059,483  

3:7  1.00  บาท 
29 กมุภาพนัธ์ 

และ  1-4 มีนาคม 
2559 

โปรดดหูมาย
เหตขุ้อ ก. 

2.1.2 ประชาชน - - - - - 
2.1.3 บคุคลในวงกําจดั (private 
placement) 
 

  - -  -  -  - 

หมายเหตุ ก. 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน  358,059,483  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 7 หุ้นสามญัใหม ่  
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• ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ราคาหุ้นละ 
1.00 บาท (หนึ�งบาท) เศษของหุ้นให้ปัดทิ *ง ซึ�งพิจารณาแล้ว ราคาเสนอขายดงักลา่ว คิดเป็น 1.75 เท่า ของมูลค่าตามบญัชี 
(Book Value) ณ วนัที� 30 กันยายน 2558 (เท่ากับ 0.57 บาท ต่อหุ้น) และคาดว่าจะทําให้บริษัทจะสามารถระดมเงินทนุได้
เป็นไปตามจํานวนที�บริษัทตั *งไว้ 

• ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนั *น ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอตัราสว่นที�กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription)  ทั *งนี *สทิธิดงักลา่วจะใช้ได้ไมเ่กินร้อยละ 100  ของจํานวนหุ้น
ที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนั *นถืออยู ่โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื�อมหีุ้น
ที�เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื *อตามสทิธิครบถ้วนทั *งหมดแล้วเทา่นั *น ทั *งนี * หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซื *อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี *  

o กรณีที�มีหุ้นเหลอืมากกว่าหุ้นที�จองซื Mอเกินกว่าสทิธิ 

บริษัท จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�แสดงความจํานงในการจองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิและชําระคา่จองซื *อหุ้นดงักลา่วทั *งหมด
ทกุรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื *อเกินกวา่สทิธิ 
o กรณีที�มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที�จองซื Mอเกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นที�จองซื *อหุ้นเกินกวา่สทิธิแตล่ะราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที�จองซื *อเกิน
กวา่สทิธิรายนั *นๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั *นทิ *ง) ทั *งนี * จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื *อและชําระคา่จองซื *อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยูอี่ก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื *อเกินกวา่สทิธิแตล่ะรายที�
ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั *น (ในกรณีที�มีเศษ
ของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั *นทิ *ง)โดยจํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายจองซื *อและชําระค่าจองซื *อแล้ว ทั *งนี * ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในข้อ (ข) นี *จนกระทั�งไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

• การจดัสรรหุ้นที�จองซื *อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จองซื *อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด 
ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที�เพิ�มขึ *นจนถึงหรือข้ามผา่นจดุที�ต้องทําคําเสนอซื *อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนด
ใน ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อ
ครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที�ระบไุว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ�งปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้คนตา่งด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�
ออกจําหนา่ยทั *งหมดของบริษัท 

 
(ค) ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัท จะดําเนินการลดทนุจด
ทะเบียนในสว่นที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในโอกาสตอ่ไป 

•   คณะกรรมการมีมติอนมุตัิมอบหมายให้ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มี
อํานาจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นต่อการเพิ�มทุน และการออกและจัดสรรหลกัทรัพย์ในครั *งนี * โดยอํานาจ
ดงักลา่วรวมถึง 



สิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 4 

   

13

o  เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องตอ่การจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั *งนี *ภายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุตัิ ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

o แตง่ตั *งที�ปรึกษาทางการเงิน และดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป็นได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออกและ
เสนอขายและ/หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นสําเร็จลลุ่วง ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัอยู่เพียง การเจรจา การ
จดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอ
ขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื *อขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

o มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัตอ่ไปนี * 
- เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ พิจารณาเลอืก

ตวัแทนรับจองซื *อหุ้น และ/หรือ ที�ปรึกษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือ
หุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลทิธิ ในหนงัสือบอกกลา่ว หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องต่อ การจดัสรร
หลกัทรัพย์ข้างต้นตอ่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื *อขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ�มทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื�อสาร
กบัเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 
 2.2 แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ชาํระแล้ว1 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ�มทนุแบบ General Mandate 
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3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 ในวนัพุธที� 17  กุมภาพนัธ์  2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั *น 5 
อาคารอรกานต์ เลขที� 26/54-55 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330    ประเทศไทยโดย 

กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 และ  กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ
จองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท ในวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 3 
กมุภาพนัธ์ 2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น)  

ทั *งนี * สทิธิในการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไมแ่นน่อน เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 บริษัท จะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  

4.2 บริษัท จะดําเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนในครั *งนี * เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท เพิ�มเติมจากแนว
ทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท ที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเลขที� UMS./EXS./041-589 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อ
ลดความเสี�ยงที�บริษัท อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง จากผล
ประกอบการที�ขาดทุนต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา โดยบริษัท มีแผนในการนําเงินทนุที�ได้จากการเพิ�มทุนโดยการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครั *งนี *ไปใช้ในการดําเนินการตา่ง ๆ ภายในปี 2559-2560 ดงันี * 

1) จํานวนประมาณ 258 ล้านบาท เพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั หนี *เงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน และภาระหนี *อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว 

2) จํานวนประมาณ 100 ล้านบาท เพื�อใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกแก๊ส และ/หรือนํ *ามนัเชื *อเพลิง ซึ�งบริษัท อยู่ใน
ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ�งหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุ หรือหากมีเงิน
คงเหลือจากการลงทนุในสว่นที� 2 นี * บริษัทจะนําเงินดงักลา่วไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทใน
เครือที�ดําเนินการอยู ่ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจทา่เรือ ธุรกิจเรือลําเลียง และธุรกิจคลงัสินค้าและการขนสง่ทางบก ซึ�ง
บริษัท อยูใ่นระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุ 
หรือหากมีเงินคงเหลือจากการลงทุนในส่วนที� 2 นี * บริษัท จะนําเงินดงักล่าวเพื�อใช้ในการชําระคืนหนี *เงินกู้ ยืมจาก
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน  หนี *เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และภาระหนี *อื�นของบริษัท ตลอดจนชําระดอกเบี *ยและ
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัหนี *ดงักลา่ว   

3) ในกรณีที�มเีงินเพิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1 และ 2 บริษัทจะนําเงินคงเหลอืดงักลา่วเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนทั�วไปในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  
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6. ประโยชน์ที�บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

6.1 ลดความเสี�ยงที�บริษัท อาจเข้าขา่ยถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลง
จนตํ�ากวา่ศนูย์  

6.2 ลดภาระต้นทนุทางการเงิน เนื�องจากมีการชําระคืนหนี *ให้แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั/สถาบนัการเงิน 

6.3 ช่วยให้บริษัท มีเงินเพียงพอเพื�อขยายธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ 

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล    

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในไม่ตํ�ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกั
สาํรองตามกฎหมายของบริษัท  ทั *งนี * ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ บริษัท และบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องใช้
เงินเพื�อการขยายกิจการ  

7.2 ผู้จองซื *อหุ้นเพิ�มทนุครั *งนี *จะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท ตั *งแต่ผู้จองซื *อหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3 อื�น ๆ  

- ไมม่ี - 
8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้น

สามัญเพิ�มทุน 

- ไมม่ี - 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที� คณะกรรมการบริษัท มีมติ ให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดับ ขั Mนตอนการดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี 

9.1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนมุตัิการออก เสนอ
ขาย และจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

19  มกราคม 2559 

9.2 * วันที�ผู้ ถือหุ้ นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครั *งที� 1/2559 (Record Date) 

2 กมุภาพนัธ์ 2559 

9.3 วันปิดสมุดทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้า
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 

3 กมุภาพนัธ์ 2559 

   
9.4 * วนัที�ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซื *อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 
ทั *งนี * สิทธิในการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2 กมุภาพนัธ์ 2559 

9.5 วนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื *อ 3 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ลาํดับ ขั Mนตอนการดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี 

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ  
ทั *งนี * สิทธิในการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.6 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที� 1/2559 17 กมุภาพนัธ์ 2559 
9.7 วนัจองซื *อและชําระเงินคา่หุ้น 

 
  29 กมุภาพนัธ์ และ  
1-4 มีนาคม 2559 

  
ทั *งนี * สทิธิในการจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไมแ่นน่อน เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี *ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
        ลายมือชื�อ                            กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท 
                                                                     นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 

   กรรมการ 
 
 
 

       ลายมือชื�อ                            กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท 
                                       นายวิชาย ชื�นสขุสวสัดิj  
                                                    กรรมการ 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิ 0นสดุของรอบปีบญัชีบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น
ได้ ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 0งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ�งมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้ทั 0งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ    ที�
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี 0 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจน 
ว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั 0งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที�จัดพิมพ์จําหน่าย ณ 
ท้องที�อนัเป็นที�ตั 0งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทนั 0น เป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั 0น ต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั 0งของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั 0งสาํนกังานใหญ่ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า       
25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 0งหมด หรือมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 0งหมดและ 
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 0งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั 0งใด เมื�องลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั�งโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ     ผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั 0นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ   ผู้ ถือ
หุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครั 0งหลงันี 0 ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะต้องเป็น  
ไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 
หนงัสอืมอบฉนัทะนี 0 จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง



สิ�งที�ส่งมาด้วย ลําดบัที� 5 
 

 
 

ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชมุ 

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั 0น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี 0 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ 0นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี 0ขาด 
(2) ในกรณี ดงัตอ่ไปนี 0 ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั 0งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
(ข) การซื 0อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั 0งหมดหรือบางส่วนที�

สาํคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ�มทนุ หรือลดทนุ ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 42. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั 0นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั 0น 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั 0งกรรมการ 
ความในข้อนี 0 ให้ใช้บงัคบัรวมตลอดถึงในกรณีตั 0งผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุด้วย 

ข้อ 43. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี 0 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ

ปีที�ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกตั 0งแทนกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(5) แตง่ตั 0งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 
(6) กิจการอื�นๆ 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี "ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถา่ยของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลพร้อมทั 9งประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลพร้อมทั 9งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ ถือหุ้นซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที�จดัตั 9งขึ 9นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ�ง
เป็นนิติบคุคลที�จดัตั 9งขึ 9นตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทั 9งนี 9 ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี 9 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั 9นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิติบคุคลนั 9นตั 9งอยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั 9นก็ได้ ทั 9งนี 9 จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบคุคล ผู้มีอํานาจ    ลงลายมือ
ชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั 9งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั 9นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทั 9งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมก่อน
เวลาประชมุได้ตั 9งแตเ่วลา 11.00 น. ของวนัพธุที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึ�งเป็นแบบทั�วไปที�ง่ายและไม่ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตวัมายงัท่านแล้ว  ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณากรอก
รายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ ที�ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้
มอบฉนัทะ  โดยในการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ท่านอาจแสดงความประสงค์ที�จะออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตา่งๆ วา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  เพื�อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นออกเสยีง
ลงคะแนนตามประสงค์ของทา่นก็ได้ 

นอกจากนี 9 บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ�งเป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตั 9งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (แบบ ค) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มการมอบฉนัทะดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน) 
--------------------------------- 

เขียนที�  
วนัที� เดือน พ.ศ.   

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
อยูบ้่านเลขที� ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั :งสิ :นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง ดงันี : 
           หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
           หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1 ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

2 ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

3 ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั :งที� 1/2559 ในวนัพธุที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอรกานต์  ชั :น  5 ห้อง

เปอร์เซียน - กลัฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ เลขที�  26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ 
ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั :น  ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงชื�อ …………………………..……………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 

หมายเหต ุ -   ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
--------------------------------- 

                                                             

เขียนที�  
วนัที� เดือน พ.ศ.   
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
อยูบ้่านเลขที� ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั 6งสิ 6นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง ดงันี 6 
           หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
           หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
� 1 ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

� 2. ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

� 3. ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที�  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

� 4. นายสชุาติ ธรรมาพิทกัษ์กลุ กรรมการอิสระ อาย ุ66 ปี  
เลขที� 230/57 ซอยตรอกจนัทร์สะพาน 3 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 

� 5. นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ กรรมการอิสระ อาย ุ54 ปี  
อยูบ้่านเลขที� 11/37 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� 1/2559 ในวนัพธุที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอรกานต์  ชั 6น 5 ห้องเปอร์เซียน - 
กลัฟ์ ออฟ ไทยแลนด์  เลขที�  26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ที�
จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 6งนี 6 ดงันี 6 

� วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั-งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 25 กันยายน 2558 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 
� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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� วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน ให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering)   

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 
� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 
� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 
� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที%เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี + 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง 
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที%ไม่เป็นไปตามที%ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี +ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั +นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 
(6)  ในกรณีที%ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือ 

ในกรณีที%ที%ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื%องใดนอกเหนือจากเรื%องที%ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที%มีการแก้ไข
เปลี%ยนแปลงหรือเพิ%มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที%เห็นสมควร 
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 กิจการใดที%ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที%ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที%ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
ลงชื�อ …………………………..……………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 
 

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 
 

ลงชื�อ ……………………………….……………………..…… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.…………................................................…………) 
 
 

หมายเหต ุ   

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รบัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั)งกรรมการสามารถเลือกตั)งกรรมการทั)งชดุหรือเลือกตั)งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้้างต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกดั  (มหาชน) 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 6งที� 1/2559 ในพธุที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอรกานต์  ชั 6น 5 

ห้องเปอร์เซียน-กลัฟ์ ออฟ ไทยแลนด์  เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที%จะพงึเลื%อนไปในวนั เวลา และสถานที%อื%นด้วย 

 
 

� วาระที� ...........  เรื�อง ........................................................................................................................................... 
 �   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย �งดออกเสยีง 
� วาระที� ...........  เรื�อง ........................................................................................................................................... 

 �   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย �งดออกเสยีง 
� วาระที� ...........  เรื�อง ........................................................................................................................................... 

 �   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 6 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย �งดออกเสยีง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระของตน โดยกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด ซึ�งมีรายละเอียดดงันี .  

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั .งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั .งนี .ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั .นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั .ง
ทั .งนี . ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษาของสว่นราชการ
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั .งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั .งไม่เป็นหรือเคยเป็น     
ผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั .ง 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่เว้นแต ่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั .ง 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการ
แตง่ตั .ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั .งขึ .นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั .งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบ
กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) 

 
ชื�อ-สกุล นายเอกวัจน์  อมรววัิฒน์ 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ปี) 54 ปี 
ที�อยู่ 11/37 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900                 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม EGM ครั3งนี 3 ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วนัที� 29 มิถนุายน 2558) ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั 3งเป็นกรรมการบริษัท วนัที� 9 เมษายน 2553 
การศกึษา  

๏ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles, CA., USA. 
๏ ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประสบการณ์การทาํงาน  
๏ ผู้ อํานวยการบริหาร ขึ [นตรงตอ่คณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบนิธุรกิจแหง่เอเซีย Asian Business Aviation Association 

(AsBAA)  
๏ ฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร์ ๏ ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๏ บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วสิส์ ๏ ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพฒัน์ 
๏ ผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  ๏ ผจก.ฝ่ายการตลาดตา่งประเทศ บงล. ธนสยาม  
๏ ฝ่ายบริหารการเงิน  ๏ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
๏ ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
๏ ผู้ อํานวยการบริหาร ขึ [นตรงตอ่คณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบนิธุรกิจแหง่เอเซีย Asian Business Aviation Association  
๏ ที�ปรึกษาอาวโุส  และ ผู้บริหาร ฝ่ายธุรกิจการบิน บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จํากดั 

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี 3 
1. การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี [ กบับริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

๏ เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่มี 
๏ เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 
๏ มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสําคญั ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
๏ ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
๏ ไม่มีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
 

  



 

 

1. ชื�อ-สกุล นายสุชาต ิธรรมาพทิกัษ์กุล
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี) 66 ปี 
ที�อยู่ 230/57 ซอยตรอกจนัทร์สะพาน 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม 

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วนัที� 29 มิถนุายน
วันที�ได้รับการแต่งตั 3งเป็นกรรมการบริษัท
การศกึษา 

๏ ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
๏ เนตบิณัฑติไทย 
๏ นิตศิาสตร์บณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) 
๏ Director Certification Program (DCP) 
๏ Role of the Compensation Committee (RCC) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
๏ คณบดี  คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
๏ นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแหง่ประเทศไทย 
๏ อปุนายกฝ่ายวิชาการ  สภาทนายความ 
๏ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผู้ อํานวยการสํานกัฝึกอบรมวชิาว่าความ  แหง่สภาทนายความ
๏ อปุนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ  
๏ กรรมการฝ่ายกฎหมาย   และอนกุรรมการฝ่ายสญัญา 
๏ สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๏ สมาชิกสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 
๏ กรรมการกํากบัมาตรฐาน  คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
๏ คณะกรรมการจดัทํากฎหมายวา่ด้วยการประกอบกิจการวทิย ุกระจายเสียงและ วทิยโุทรทศัน์  สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

ทําเนียบรัฐบาล 
๏ คณะกรรมการเครื�องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน
๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 
- บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  
- บมจ. ยนิูมิต เอนจิเนียริ�ง 

 
ตาํแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน

๏ ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒัน
๏ อาจารย์พิเศษ คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๏  กรรมการ เนตบิณัฑติยสภา 

 
 

  

สุชาต ิธรรมาพทิกัษ์กุล  

ซอยตรอกจนัทร์สะพาน 3 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม EGM ครั3งนี 3 ไม่มี 

มิถนุายน 2558) ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั 3งเป็นกรรมการบริษัท กรกฎาคม 2547 
 

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นิตศิาสตร์บณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  

Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 จาก IOD 
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2010 จาก IOD 

 
คณบดี  คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแหง่ประเทศไทย  
อปุนายกฝ่ายวิชาการ  สภาทนายความ  
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผู้ อํานวยการสํานกัฝึกอบรมวชิาว่าความ  แหง่สภาทนายความ
อปุนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   
กรรมการฝ่ายกฎหมาย   และอนกุรรมการฝ่ายสญัญา  
สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
สมาชิกสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ  
กรรมการกํากบัมาตรฐาน  คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

วา่ด้วยการประกอบกิจการวทิย ุกระจายเสียงและ วทิยโุทรทศัน์  สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

ณะกรรมการเครื�องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

ตาํแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒัน บริหารศาสตร์ (นิด้า) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผู้ อํานวยการสํานกัฝึกอบรมวชิาว่าความ  แหง่สภาทนายความ  

วา่ด้วยการประกอบกิจการวทิย ุกระจายเสียงและ วทิยโุทรทศัน์  สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  
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มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี 3 
1. การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี [ กบับริษัท /บริษัทย่อย หรือ นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 
• เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่มี 
• เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสําคญั ไม่มี 

 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น ไม่มี 

ที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
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แผนที�สถานที�ประชุม 
 

 

 
อาคารอรกานต์  ชั �น  5 ห้องเปอร์เซียน - กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ 

เลขที�  26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ 
แขวงลุมพนีิ  เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-1703 
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