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ที  UMS./EXS./023-61 

  

 14 พฤศจิกายน 2561 

 

เรือง        ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 

เรียน       ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) 

สงิทีสง่มาด้วย 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ซงึประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2561 

2. การเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right 

Offering) 

3. การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทนุจดทะเบียน 

4. การจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) และ 

สารสนเทศแจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท เรือง หุ้นสามัญเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น

และข้อมลูของการเพิมทนุดงักล่าว 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 

(โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.umspcl.com) 

7. นิยามกรรมการอิสระ และประวติักรรมการอิสระ 

8. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 

9. ขนัตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 

10. แผนทีสถานทีประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น 

 

                คณะกรรมการของบริษัท ยนูิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง

ที 1/2561  ในวนัพฤหสับดีที 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กลัฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชนั 5 อาคารอรกานต์ 

เลขที 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ดงัต่อไปนี 

 

วาระที  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ซึงประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2561 

 

 ความเป็นมา : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึประชมุเมือวนัที 24 เมษายน 2561 บริษัทได้มีการจัดทํา

รายงานประชมุภายใน 14 วนันบัตงัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซงึได้สง่สาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยพร้อมทงัเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.umspcl.com) รายละเอียดดงัปรากฏตาม สงิทส่ีงมาด้วย 1 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควร

เสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ซงึประชมุเมือวนัที 24 เมษายน 2561 

 

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

 

วาระที  2  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถอืหุ้น (Right Offering)  รวมทังการจดัสรรหุ้นเพิมทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

   

ความเป็นมา : ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

100,676,887 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 201,353,774 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 251,692,219 บาท ซงึมีหุ้นสามญัเดิมจํานวน 503,384,438 หุ้น  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 352,369,106 บาท รวม

เป็นหุ้นสามญัทงัสนิจํานวน 704,738,212 หุ้น ทงัน ีการเพิมทุนจํานวน 100,676,887  บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 

201,353,774 หุ้นดงักลา่ว   จะเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering “RO”)   

 

โดยมีกําหนดการดําเนินการดงันี 

ลําดับ ขันตอนการดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯเพือพิจารณาอนุมติัการออกเสนอ

ขาย และจดัสรรหุ้นเพิมทนุ 
9 พฤศจิกายน 2561 

2 * วันทีผู้ ถือหุ้ นทีมีรายชือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น

ครังที 1/2561 (Record Date) 

* วันทีผู้ ถือหุ้ นทีมีรายชือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ

หุ้นสามญัเพิมทนุ (Record Date) 

23 พฤศจิกายน 2561 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2561 13 ธันวาคม 2561 

4 วนัจองซือและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุ 21 – 27 ธันวาคม 2561 

 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้น

สามญัใหม่ ทงันรีายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ตามสดัส่วนผู้ ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการ

เพิมทนุ  (F53-4)  

โดยวตัถปุระสงค์ของการเพิมทนุในครังน ีเพือเป็นหนงึในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิมเติมจาก

แนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพือลดความเสียงทีบริษัทฯ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   

เนืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัททีมีการปรับลดลงจนตํากว่าศนูย์  รวมทงัเพิมโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและ

มนัคงอย่างยงัยืน โดยบริษัทฯ มีแผนในการนําเงินทุนทีได้จากการเพิมทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ครังนไีปใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2562 - 2563  ดงันี 
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1) จํานวนประมาณ 150  ล้านบาท เพือใช้ในการชําระคืนหนีเงินกู้ ยืมและดอกเบียค้างชําระจากกิจการทีเกียวข้อง

กนั  

2) ในกรณีทีเงินเพิมทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1 บริษัทจะนําเงินคงเหลือดังกล่าวมาใช้เป็นเงิน

หมนุเวียนในการทําธุรกิจ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท เพือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากทุนจดทะเบียน

ปัจจบุนั จํานวน  251,692,219 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 352,369,106 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

201,353,774 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

 การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์นนั ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวนไม่เกิน 201,353,774 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 

บาท (เจ็ดสบิห้าสตางค์)  เศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษทงิ  

 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนนั ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีกําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทงันีสิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100  

ของจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนนัถืออยู่ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้ นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นทีจองซือเกินกว่า

สทิธิก็ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีได้จองซือตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแล้วเท่านนั ทงันี หลกัเกณฑ์

สาํหรับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกว่าสทิธิมีดงัต่อไปน ี 

 

 กรณีทีมีหุ้นเหลอืมากกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสทิธิ 

 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีแสดงความจํานงในการจองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือหุ้นดังกล่าว

ทงัหมดทกุรายตามจํานวนทีแสดงความจํานงขอจองซือเกินกว่าสทิธิ  

 

 กรณีทีมีหุ้นเหลอืน้อยกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสทิธิ 

 

 (ก) ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกว่าสทิธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นทีจอง

ซือเกินกว่าสทิธิรายนนัๆ (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนนัทิง) ทงันี จํานวนหุ้นที

มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือและชําระค่าจองซือแล้ว 

(ข) ในกรณีทียงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนั (ใน

กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนนัทิง)โดยจํานวนหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่

เกินจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือและชําระค่าจองซือแล้ว ทงัน ีให้ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที จอง

ซือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นีจนกระทังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นทีจองซือเกิน
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กว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครอง

หุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะทีเพิมขนึจนถงึหรือข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ (Tender Offer) 

ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 12/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการ

ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืน

ข้อจํากัดการถือหุ้ นของคนต่างด้าวตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึงปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ 

กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายทงัหมดของบริษัท 

 

ในกรณีทีมีหุ้นสามัญเพิมทนุเหลอืจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจากข้างต้นบริษัทฯจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียน

ในสว่นทียังไม่ได้จดัสรรในโอกาสต่อไป 

คณะกรรมการมีมติอนมุติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

มีอํานาจดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นต่อการเพิมทนุ และการออกและจัดสรรหลกัทรัพย์ในครังนี โดยอํานาจดังกล่าว

รวมถงึ 

 เปลยีนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องต่อการจดัสรรหุ้น 

  สามญัเพิมทนุ ทงันภีายใต้ขอบเขตทีได้รับอนมุติั ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และมติทีประชมุ 

  ผู้ ถือหุ้น 

 แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินและดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็นได้ตามทีเห็นสมควร เพือให้การออกและ

เสนอขายและ / หรือแก้ไขเพิมเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกับการออกและเสนอขาย 

หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัต่อไปนี 

o เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลียนแปลงเอกสารทีเกียวข้อง และ พิจารณา

เลอืกตวัแทนรับจองซือหุ้น และ/หรือ ทีปรึกษา หรือตัวแทน ทีจําเป็นในการจัดสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น 

แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสทิธิ ในหนงัสอืบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องต่อ การจัดสรร

หลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจดทะเบียนซือขายหุ้นสามัญใหม่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และ

ติดต่อสอืสารกบัเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 

 

ทงันีให้บริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในหมวดที 10 เรืองการเพิมทุนและการลดทุน

และข้อบงัคบับริษัทในหมวดที 7 เรืองการเพิมทนุและลดทนุได้ กําหนดไว้ว่า 

- พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 136 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 53  

“บริษัทจะเพิมทนุจากจํานวนทีจดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิมขนึ การออกหุ้นเพิมตามวรรคหนึงจะกระทํา

ได้เมือ 

(1) หุ้นทงัหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นทีเหลือ

ต้องเป็นหุ้นทีออกเพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้น 
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(2) ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้ นซึงมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินนัไปจดทะเบียนเปลยีนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันทีทีประชุมลงมติ

ดงักลา่ว” 

 

 -  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 137 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 54  

 “หุ้นทีเพิมขนึตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทงัหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ตามสว่นจํานวนทีผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอืนไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ทงัน ีตามมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น การจัดสรรหุ้นเพิมทุนตามวรรคแรกนนั ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้ทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหน่ายหุ้น” 

 

- ข้อบงัคบับริษัทข้อ 7  

“ในกรณีทีบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัท วิธีปฏิบติัเกียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามทีนายทะเบียนหุ้นกําหนด” ตามสงิทส่ีงมาด้วย 2 

 

 หมายเหตุ : มติในวาระนจีะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือ

หุ้นซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท ี 3  พิจารณาและอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ

บริษัทฯเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน 

 

 ความเป็นมา : ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

100,676,887  บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 201,353,774 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 251,692,219 บาท ซึงมีหุ้นสามัญเดิมจํานวน 503,384,438 หุ้น  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 352,369,106 บาท 

รวมเป็นหุ้นสามญัทงัสนิจํานวน 704,738,212 หุ้น ทงัน ีการเพิมทุนจํานวน 100,676,887  บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวนไม่

เกิน 201,353,774 หุ้นดงักลา่ว   จะเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering “RO”)   

 

ดงันนัเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว จึงต้องแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4  ดงัรายละเอียดตามสงิทส่ีงมาด้วย 3  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท เพือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากทุนจดทะเบียน

ปัจจบุนั จํานวน  251,692,219 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 352,369,106 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

201,353,774  หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซงึมีรายละเอียด ดงันี 
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ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที

ชําระแล้ว 

251,692,219 503,384,438 0.50 

เพือพิจารณาเพิมทุนจด

ทะเบียนรองรับการออก

หุ้ นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้

ถือหุ้ น เ ดิม ตามสัดส่วน

ก า ร ถื อ หุ้ น  ( Right 

Offering) 

100,676,887   201,353,774 0.50 

รวมเป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 

352,369,106 704,738,212 0.50 

 

 ทงันีเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทนุจดทะเบียนบริษัท ดงันี 

 

  ทุนจดทะเบียนจากเดิม เพิมทุนจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 251,692,219 บาท 

(สองร้อยห้าสบิเอ็ดล้านหกแสนเก้า

หมืนสองพนัสองร้อยสบิเก้าบาท) 

352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนหกหมืนเก้า

พนัหนงึร้อยหกบาท) 

แบ่งออกเป็น 503,384,438 หุ้น 

(ห้าร้อยสามล้านสามแสนแปดหมืนสี

พนัสร้ีอยสามสบิแปดหุ้น) 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสล้ีานเจ็ดแสนสามหมืนแปดพนัสอง

ร้อยสิบสองหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ 0.50 (ห้าสบิสตางค์) 0.50 (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

 

503,384,438 หุ้น 

(ห้าร้อยสามล้านสามแสนแปดหมืนสี

พนัสร้ีอยสามสบิแปดหุ้น) 

 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสล้ีานเจ็ดแสนสามหมืนแปดพนัสอง

ร้อยสิบสองหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 

 

  หมายเหตุ : มติในวาระนจีะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือ

หุ้นซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท ี 4  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

การเสนอเรืองอืนๆ นอกจากทีได้กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้ทีประชุมพิจารณานนั จะต้องได้รับ

คะแนนเสยีงสนบัสนุนจากผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนงึในสามของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด จงึจะขอให้ที

ประชมุพิจารณาเรืองดงักลา่วได้ 

อนงึ บริษัทได้กําหนดให้วนัที 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญ       

ผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2561 และมีสทิธิได้รับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น  ทงันีการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท

ยงัมีความไม่แน่นอนเนืองจากต้องรอการอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

      ดังนนั บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 ซึงจัดขนึในวันที 13 

ธันวาคม 2561 เวลา 10.30  น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กลัฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชนั 5 อาคารอรกานต์ เลขที 26/14-15 ซอยชิดลม ถนน

เพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นตงัแต่

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นท่านใดทีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ทีจะมอบฉนัทะให้บคุคล

อืนเข้าร่วมประชมุแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชือในหนงัสอืมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนงึ (แบบ ก. หรือแบบ ข. 

หรือแบบ ค.) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทที 

www.umspcl.com 

 

หมายเหต ุแบบ ก.  ใช้สาํหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉนัทะในแบบทวัไป   

                แบบ ข.  ใช้สาํหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉนัทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีละเอียดชัดเจนตายตวั 

                แบบ ค.  ใข้สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตงัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

                                     

                                                                       
                                           (นายโดม ลวิลมวิบลูย์) 

                                                                                    กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จดัการ /  

   รักษาการประธานเจ้าหน้าทีการเงิน 

 


