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กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 
 
1. ช่ือ-สกุล นายเอกวัจน  อมรวิวฒัน 
ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ป) 53 ป 
ที่อยู 11/37 ซอยลาดพราว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                 
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557) ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท วันท่ี 9 เมษายน 2553  (4 ป 8 เดือน)  
การเขารวมประชุม ป 2557 

๏ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คร้ัง 
๏ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 คร้ัง  
๏ การประชุมสามัญประจําป 1/1 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 สมาคมการบนิธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation 

Association (AsBAA)  
๏ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ธนาคาร บีเอ็นพี พารริบาร ๏ ผจก.ฝายการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
๏ บมจ. เอเชียนมารีนเซอรวิสส ๏ ผอ.ฝายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน 
๏ ผูจัดการฝายวาณชิธนกิจ บล. ไดวา  ๏ ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บงล. ธนสยาม  
๏ ฝายบริหารการเงิน  ๏ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
๏ ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน  

๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบินธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation Association  
๏ ท่ีปรึกษาอาวุโส  และ ผูบริหาร ฝายธุรกิจการบิน บริษัท คอรปอเรท เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จํากัด 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กบับริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

๏ เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
๏ เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 
๏ มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

คุณสมบัติตองหาม 
๏ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
๏ ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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2. ช่ือ/นามสกุล นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 
ตําแหนง กรรมการบริษัท  
อายุ (ป) 55  ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557)    ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท วันท่ี 11 มิถุนายน 2555  (2 ป 6 เดือน)  
การเขารวมประชุม ป 2557 

๏ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คร้ัง ๏ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ 4/4 คร้ัง 
๏ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 คร้ัง ๏ การประชุมสามัญประจําป 1/1 คร้ัง  

การศึกษา  
๏ Master’s Degree (EMBA) from Sasin Graduate School of Business Chulalongkorn University in a joint program 

with Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University 
๏ Singapore Polytechnic with a Diploma in Production Engineering 
๏ Completed Finance for Senior Executives at Harvard University 

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

ประสบการณการทํางาน 
๏ ผูอํานวยการบริหารอาวุโส, บริษัท แอดวานซ ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการดูแลกํากับกจิการ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซสี จํากดั (มหาชน) 
๏ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบรษัิทจดทะเบียน 

๏ ผูอํานวยการบริหารอาวุโส บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด 
๏ กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น ไมมี 
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
คุณสมบัติตองหาม 

๏ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
๏ ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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3. ช่ือ/นามสกุล นายสมพร จิตเปนธม 
ตําแหนง กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการและรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน 
อายุ (ป) 53  ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557)    ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  (1 ป 1 เดือน)  
การเขารวมประชุม ป 2557 

๏ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง ๏ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 คร้ัง  
๏ การประชุมสามัญประจําป 1/1 คร้ัง  

การศึกษา  
๏ Master in Public Policies, Harvard University, Cambridge, MA, USA 
๏ Bachelor of Science in Business Administration, Boston University, Boston, MA, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   
๏   Director Certification Program (DCP) รุน 178/2556 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
๏ หลักสูตรนักบริหารการคลังรุนท่ี 3 จากกระทรวงการคลังและสถาบันนโยบายเศรษฐกจิการคลัง 
๏ หลักสูตรการกํากบัดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสงูของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนจากสถาบนั

พระปกเกลา 
๏ อบรมผูบริหารระดับสูงสําหรับผูบริหารภาครัฐวิสาหกิจ 
๏ อบรม The Asia Pacific Bankers Congress 
๏ อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets 

ประสบการณการทํางาน 
๏ รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ รักษาการกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบญัชีและการเงิน บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 
๏ กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
๏ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบรษัิทจดทะเบียน 
๏ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ระดับอาวุโส บจก. พีเอ็ม กรุป 
๏ กรรมการ บมจ. พรีโม ชิปปง 
๏ กรรมการ Thoresen Shipping FZE 
๏ กรรมการ Soleado Holdings Pte. Ltd. 
๏ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1 - โคราช 4) 
๏ บจก. ยเูอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส ๏ บจก. ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น 
๏ บจก. ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอรยี่ จํากัด ๏ บจก. ยเูอ็มเอส ไลทเตอร 
๏ Petrolift Inc. ๏ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น ไมมี 
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
คุณสมบัติตองหาม 

๏ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
๏ ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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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 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง 
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 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 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 
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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 12.00 น. ของวันจันทรที่ 26 มกราคม 2558 

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 2558 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 26 มกราคม 2558 
 

 
 



เอกสารแนบที ่7 
 

- 29 - 
 

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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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

1. ชื่อ-สกุล นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
อายุ (ป) 65 ป 
ที่อยู 230/57 ซอยตรอกจันทรสะพาน 3 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557) ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท กรกฎาคม 2547  (10 ป 6 เดือน)  
การเขารวมประชุม ป 2557 

๏ ประชุมกรรมการ 8/9 คร้ัง ๏ ประชุมกรรมการตรวจสอบ 11/11 คร้ัง 
๏ ประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4/4 คร้ัง ๏ การประชุมสามัญประจําป -/1 คร้ัง  

การศึกษา  
๏ ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๏ เนติบัณฑิตไทย 
๏ นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ประสบการณการทํางาน  
๏ คณบดี  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
๏ นายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย  
๏ อุปนายกฝายวิชาการ  สภาทนายความ  
๏ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ  แหงสภาทนายความ  
๏ อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   
๏ กรรมการฝายกฎหมาย   และอนุกรรมการฝายสัญญา  
๏ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
๏ สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
๏ กรรมการกํากับมาตรฐาน  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
๏ คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ทําเนียบรัฐบาล 
๏ คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน  
๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

- บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 
- บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  
- บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 
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ตําแหนงในกิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
๏ ศาสตราจารยพิเศษ คณะบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร (นิดา) 
๏ อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๏  กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 

 
มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กบับริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 
 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น ไมมี 
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 
คุณสมบัติตองหาม 
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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2. ชื่อ-สกุล นายธราธร วงศประศาสตร 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
อายุ (ป)  41 ป 
ที่อยู 34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557)                     ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท วันท่ี 24 มกราคม 2556 (2 ป)  
การเขารวมประชุม ป 2557 

๏ ประชุมกรรมการ 7/9 คร้ัง ๏ การประชุมสามัญประจําป 1/1 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                                                

 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

ตําแหนงในกิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
 
มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กบับริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 
 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น ไมมี 
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 
คุณสมบัติตองหาม 

1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 

2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

                                                             
เขียนท่ี  
วันท่ี เดือน พ.ศ.   
 

(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. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ป  
เลขท่ี 230/57 ซอยตรอกจันทรสะพาน 3 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 

 5. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ อายุ 41 ป  
อยูบานเลขท่ี 34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 ในวันจันทรท่ี 26 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองประชุม 1-2 (Meeting 
Room 1-2) เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลาและ
สถานท่ีอื่นดวย 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 
 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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 วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2557 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2557 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่              

30 กันยายน 2557 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.1 ชื่อกรรมการ นายเอกวัจน อมรวิวัฒน  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ    
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.3 ชื่อกรรมการ นายสมพร จิตเปนธม  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันนวาคม 2557) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่ 8 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 1/2558 ในวันจนัทรท่ี 26 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ หองประชุม 1-2 (Meeting Room 1-2) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
ท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน 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 
 

 

 
 
 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
หองประชุม 1-2 (Meeting Room 1-2) 

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-229-3000   โทรสาร. 02-229-3001 
www.qsncc.com 



 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 26/54-55 อาคารอรกานต ชั้น 15 ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7503-4 
http//www.umspcl.co.th  

e-mail: investor@uniquecoal.com 
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