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 28  ตลุาคม  2563 
 

เรื�อง        ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 

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

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม 2563 

2. การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

(Rights Offering) 

3. การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

4. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights Offering) และสารสนเทศ 

แจ้งมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เรื�อง หุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นและข้อมลูการเพิ�ม

ทนุดงักล่าว 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   

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

7. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น 
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                คณะกรรมการของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มมีติให้ จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563  

ในวันอังคารที� 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัล�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15                       

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

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ��งประชุมเมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 2563 
 

 ความเป็นมา : การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 2563  บริษัทได้มีการจัดทํา

รายงานประชมุภายใน 14 วนันับตั �งแต่วันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  ซึ�งได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด

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

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกีารบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2563  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม 2563   
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที�  2  พจิารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริ�ัท� จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  โดยการ 

   ออกหุ้นสาม�ัที�ออก�หม่ จ�านวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

 ความเป็นมา : บริษัทฯเสนอให้มีการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่จ�านวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 220,230,691 บาท เพื�อออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั �งนี � ตามรายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนที�

ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม�บับนี � รายละเอียดดังปรากฏตาม          

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการเพิ�มทุน               

จดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่ จ�านวน 440,461,382 

หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที�

เสนอ 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที�  3  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ�ัท� �ห้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ความเป็นมา : เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที�พิจารณาในวาระที� 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้

มกีารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดงันี � 

 

  ทุนจดทะเบยีนจากเดิม เพิ�มทุนจดทะเบยีนเป็น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนหก 

หมื�นเก้าพนัหนึ�งร้อยหกบาท) 

572,599,797  บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื�นเก้า

พนัเจ็ดร้อยเก้าสบิเจด็บาท) 

แบ่งออกเป็น 704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจด็แสนสามหมื�นแปดพนั 

สองร้อยสิบสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบห้าล้านหนึ�งแสนเก้า

หมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสิบสี�หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ  0.50 (ห้าสิบสตางค์) 0.50 (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจด็แสนสามหมื�นแปดพนั 

สองร้อยสิบสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบห้าล้านหนึ�งแสนเก้า

หมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสิบสี�หุ้น) 

-หุ้นปริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที�เสนอ 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที�  2  พจิารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริ�ัท� จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  โดยการ 

   ออกหุ้นสาม�ัที�ออก�หม่ จ�านวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

 ความเป็นมา : บริษัทฯเสนอให้มีการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่จ�านวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 220,230,691 บาท เพื�อออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั �งนี � ตามรายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนที�

ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม�บับนี � รายละเอียดดังปรากฏตาม          

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการเพิ�มทุน               

จดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่ จ�านวน 440,461,382 

หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที�

เสนอ 
 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที�  3  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ�ัท� �ห้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ความเป็นมา : เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที�พิจารณาในวาระที� 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้

มกีารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดงันี � 

 

  ทุนจดทะเบยีนจากเดิม เพิ�มทุนจดทะเบยีนเป็น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนหก 

หมื�นเก้าพนัหนึ�งร้อยหกบาท) 

572,599,797  บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื�นเก้า

พนัเจ็ดร้อยเก้าสบิเจด็บาท) 

แบ่งออกเป็น 704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจด็แสนสามหมื�นแปดพนั 

สองร้อยสิบสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบห้าล้านหนึ�งแสนเก้า

หมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสิบสี�หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ  0.50 (ห้าสิบสตางค์) 0.50 (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจด็แสนสามหมื�นแปดพนั 

สองร้อยสิบสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบห้าล้านหนึ�งแสนเก้า

หมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสิบสี�หุ้น) 

-หุ้นปริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที�เสนอ 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่จ�านวนไม่เกนิ 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  

               เพื�อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

ความเป็นมา : บริษัทฯ เสนอให้มกีารจดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหมจ่ํานวนไมเ่กิน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพื�อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิมต่อ 5 หุ้นสามญั

ใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษทิ �ง 

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนั �น ผู้ ถือหุ้นมสีิทธิจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิท ธิ

ของตนตามอตัราส่วนที�กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั �งนี �สิทธิดงักล่าวจะใ�้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น

แต่ละรายนั �นถืออยู่ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิก�ต่อเมื�อมหีุ้นที�เหลือจากการจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จอง�ื �อตามสิทธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเท่านั �น ทั �งนี � หลักเกณ�์สําหรับการจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิมี

ดงัต่อไปนี � 

 กรณีที�มหีุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�แสดงความจํานงในการจอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิและ�ําระค่าจอง�ื �อหุ้นดังกล่าวทั �งหมดทุก

รายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจอง�ื �อเกินกว่าสิทธิ 

กรณีที�มหีุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นที�จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิ

รายนั �นๆ (ในกรณีที�มเีศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) ทั �งนี � จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้น

แต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมหีุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ ที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยัง

ได้รับการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปัด

เศษของหุ้นนั �นทิ �ง) โดยจํานวนหุ้นที�มสีิทธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อแล้ว ทั �งนี � ให้

ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จอง�ื �อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี �จนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที�จอง�ื �อ

เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่่ากรณีใด จะต้องไมทํ่าให้ผู้ ถือหุ้นที�จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะ

ที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่านจดุที�ต้องทําคําเสนอ�ื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� 

ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณ�์ เงื�อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะ

ที�เป� นการ�่า�ืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ �ึ�งในปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ค น

ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่ายทั �งหมดของบริษัท 

ในกรณีที�มหีุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการลดทนุจดทะเบียนในส่วน

ที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในโอกาสต่อไป 

คณะกรรมการมมีติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริหารมอํีานาจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป� นต่อการเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรรหลักทรัพย์ในครั �งนี � โดย

อํานาจดงักล่าวรวมถึง 

 เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�จําเป� นและเกี�ยวข้องต่อการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ�มทนุ ทั �งนี ��ายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุตัิ ตามมติที�ประ�มุคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที�ประ�มุผู้ ถือหุ้น 

 แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินและดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องหรือจําเป� นได้ตามที�เห�นสมควร เพื�อให้การออกและเสนอ

ขายและ/ หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จําเป� นหรือเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือจัดสรร

หลกัทรัพย์และ/หรือ การนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน�ื �อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 
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 มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัต่อไปนี � 

o เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้องและพิจาร�าเลือก

ตวัแทนรับจอง�ื �อหุ้น และ/หรือ ที�ปร�กษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ ถือหุ้น

ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

o ลงนามในแบบ�อร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด� ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจดทะเบียน�ื �อขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อกระทรวงพา�ิชย์และติดต่อสื�อสารกับ

เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 

ทั �งนี �ให้บริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในหมวดที�  10 เรื�องการเพิ�มทุนและการลดทุนและ

ข้อบงัคบับริษัทในหมวดที� 7 เรื�องการเพิ�มทนุและลดทนุได้ กําหนดไว้ว่า 

- พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 136 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 53  

“บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้�ดยการออกหุ้นใหมเ่พิ�มข� �น การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหน��งจะกระทําได้เมื�อ 

(1) หุ้นทั �งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกร�ีหุ้นยงัจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที�เหลือต้องเป็น

หุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้ แปลงส�าพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้น 

(2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินั �นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน�ายใน 14 วันนับแต่วันที�ที�ประชุมลงมติ

ดงักล่าว 

-  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 137 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 54  

“หุ้นที�เพิ�มข� �นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วน

จํานวนที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมอียู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ทั �งนี � ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนตามวรรคแรกนั �น ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจมอบอํานาจให้แก่

ค�ะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�ค�ะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลักเก��์และวิธีการ

จําหน่ายหุ้น” 

- - ข้อบงัคบับริษัทข้อ 7  

“ในกร�ีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับ�ากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิ

เกี�ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” ตาม�ิ�งที���งมาด้วย 2 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : ค�ะกรรมการพิจาร�าแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัที�ออก

ใหม ่รวมทั �งรายละเอียดต่าง� ที�เกี�ยวข้องตามที�เสนอ 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที�  5  พจิารณาเร��องอ��น� (ถ้าม)ี 
 

การเสนอเรื�องอื�น� นอกจากที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้ที�ประชมุพิจาร�านั �น จะต้องได้รับคะแนนเสียง

สนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น���งมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน��งในสามของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จ�งจะขอให้ที�ประชมุพิจาร�าเรื�อง

ดงักล่าวได้ 
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 มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัต่อไปนี � 

o เจรจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้องและพิจาร�าเลือก

ตวัแทนรับจอง�ื �อหุ้น และ/หรือ ที�ปร�กษา หรือตวัแทน ที�จําเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ ถือหุ้น

ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

o ลงนามในแบบ�อร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด� ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจดทะเบียน�ื �อขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อกระทรวงพา�ิชย์และติดต่อสื�อสารกับ

เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 

ทั �งนี �ให้บริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในหมวดที�  10 เรื�องการเพิ�มทุนและการลดทุนและ

ข้อบงัคบับริษัทในหมวดที� 7 เรื�องการเพิ�มทนุและลดทนุได้ กําหนดไว้ว่า 

- พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 136 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 53  

“บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้�ดยการออกหุ้นใหมเ่พิ�มข� �น การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหน��งจะกระทําได้เมื�อ 

(1) หุ้นทั �งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกร�ีหุ้นยงัจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที�เหลือต้องเป็น

หุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้ แปลงส�าพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้น 

(2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินั �นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน�ายใน 14 วันนับแต่วันที�ที�ประชุมลงมติ

ดงักล่าว 

-  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 137 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 54  

“หุ้นที�เพิ�มข� �นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วน

จํานวนที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมอียู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ทั �งนี � ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนตามวรรคแรกนั �น ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจมอบอํานาจให้แก่

ค�ะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�ค�ะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลักเก��์และวิธีการ

จําหน่ายหุ้น” 

- - ข้อบงัคบับริษัทข้อ 7  

“ในกร�ีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับ�ากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิ

เกี�ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” ตาม�ิ�งที���งมาด้วย 2 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : ค�ะกรรมการพิจาร�าแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัที�ออก

ใหม ่รวมทั �งรายละเอียดต่าง� ที�เกี�ยวข้องตามที�เสนอ 

หมายเหตุ : มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที�  5  พจิารณาเร��องอ��น� (ถ้าม)ี 
 

การเสนอเรื�องอื�น� นอกจากที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้ที�ประชมุพิจาร�านั �น จะต้องได้รับคะแนนเสียง

สนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น���งมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน��งในสามของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จ�งจะขอให้ที�ประชมุพิจาร�าเรื�อง

ดงักล่าวได้ 

5 
 

26/23 อาคารอรกานต์ ชั �น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-655-7501-2 แฟ็กซ์ 02-655-7503-4 www.uniquecoal.com 

26/23 Orakarn Building, 7th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok  10330, Thailand. Tel. 02-655-7501-2 Fax 02-655-7503-4  www.uniquecoal.com 

อนึ�ง บริษัทได้ก�าหนดให้วนัที� 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามญั          

ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563  และมสีิทธิได้รับการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น ทั �งนี �การให้สิทธิดงักล่าวของบริษัทยังมีความ

ไมแ่น่นอนเนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ดงันั �น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 ซึ�งจัดขึ �นในวันที� 1 ธันวาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตั �งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้และมคีวามประสงค์ที�จะมอบฉันทะให้บคุคลอื�นเข้าร่วม

ประชมุแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมอืชื�อในหนงัสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ�ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)         

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทที� www.umspcl.com 
 

 

หมายเหต ุแบบ ก.  ใช้ส�าหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั�วไป   

                แบบ ข.  ใช้ส�าหรับผู้ ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที�ก�าหนดรายการต่าง� ที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

                แบบ ค.  ใข้ส�าหรับผู้ ถือหุ้นที�เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั �งให้ผู้ดแุลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 

              ดแูลหุ้น        

   ขอแสดงความนบัถือ 

                 
                (นายเฉลิมชยั   มหากิจศิริ)                                                                             

                      ประธานกรรมการ                                                                                                              
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การเพิ�มทุน�ดท�เบ�ยนของบริษัทฯ  

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 

ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบัข้อ 53 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้�ดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มข� �นตามวรรคหน��งจะกระทําได้เมื�อ 

(1) หุ้นทั �งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบ�้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที�

เหลอืจะต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ�ื �อหุ้น 

 

(2) ที�ประชุมผู้ �ือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ �ือหุ้น���งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

 

(3) นํามตินั �นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี�วันนับแต่วันที�ที�ประชุมลง

มติดงักลา่ว” 

 

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 54 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 137 หุ้นที�เพิ�มข� �นตามมาตรา 136 (ข้อ53) จะเสนอขายทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ �ือหุ้น

ตามส่วนจํานวนที�ผู้ �ือหุ้ นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือ จะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่

บางสว่นก็ได้ ทั �งนี � ตามมติที�ประชมุผู้ �ือหุ้น 

 

การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนตามวรรคแรกนั �น ที�ประชุมผู้ �ือหุ้ นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที�

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหน่ายหุ้น” 

 

ภายใต้ข้อบงัคบัข้อที� 7 กําหนดไว้ว่า 

 

“ข้อ 7 ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

วิธีป�ิบติัเกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผู้ �ือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เพื�ออนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท �ดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ �ือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ�ือหุ้น (Rights Offering) ดงันี � 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที�

ชําระแล้ว 

352,369,106 704,738,212 0.50 

เ�ื� อ �ิ จา ร�า เ�ิ� ม ทุนจ ด

ทะเบียนรองรับการออกหุ้ น

สามั�เ�ิ�มทุนให้แก่��้ ถือหุ้ น

เดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้ น 

(Rights Offering) 

220,230,691 440,461,382 0.50 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 572,599,797 1,145,199,594 0.50 

 

23 สิ�งที�สง่มาด้�ย 3 

 
 

 
 

กา��ก���เ�ิ�มเ�มิ�น�����บ�ิ�����น�ิ��� 4 เ���������ด�����ก�บกา�เ�ิ�มทุนจดทะเบียน 

 

 คณะกรรมการบริ�ัทเห็นสมค�ร�ห้เสนอที�ประ�ุม�ิสามญั�ู้ �ือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เพื�ออนมุติัการแก้�ขเพิ�มเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อ�ห้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนบริ�ัท ดงันี � 

 

  ทุนจดทะเบียนจากเดิม เ�ิ�มทุนจดทะเบียนเ�� น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนหก 

หมื�นเก้าพนัหน��งร้อยหกบาท) 

572,599,797  บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสบิสองล้านห้าแสนเก้าหมื�น

เก้าพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ  0.50 (ห้าสบิสตางค์) 0.50 (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

-หุ้นปริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 
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ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที�

ชําระแล้ว 

352,369,106 704,738,212 0.50 

เ�ื� อ �ิ จา ร�า เ�ิ� ม ทุนจ ด

ทะเบียนรองรับการออกหุ้ น

สามั�เ�ิ�มทุนให้แก่��้ ถือหุ้ น

เดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้ น 

(Rights Offering) 

220,230,691 440,461,382 0.50 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 572,599,797 1,145,199,594 0.50 
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หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อ�ห้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนบริ�ัท ดงันี � 

 

  ทุนจดทะเบียนจากเดิม เ�ิ�มทุนจดทะเบียนเ�� น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนหก 

หมื�นเก้าพนัหน��งร้อยหกบาท) 

572,599,797  บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสบิสองล้านห้าแสนเก้าหมื�น

เก้าพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ  0.50 (ห้าสบิสตางค์) 0.50 (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

-หุ้นปริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 
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ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที�

ชําระแล้ว 

352,369,106 704,738,212 0.50 

เ�ื� อ �ิ จา ร�า เ�ิ� ม ทุนจ ด

ทะเบียนรองรับการออกหุ้ น

สามั�เ�ิ�มทุนให้แก่��้ ถือหุ้ น

เดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้ น 

(Rights Offering) 

220,230,691 440,461,382 0.50 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 572,599,797 1,145,199,594 0.50 
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กา��ก���เ�ิ�มเ�มิ�น�����บ�ิ�����น�ิ��� 4 เ���������ด�����ก�บกา�เ�ิ�มทุนจดทะเบียน 

 

 คณะกรรมการบริ�ัทเห็นสมค�ร�ห้เสนอที�ประ�ุม�ิสามญั�ู้ �ือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เพื�ออนมุติัการแก้�ขเพิ�มเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อ�ห้สอดคลองกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนบริ�ัท ดงันี � 

 

  ทุนจดทะเบียนจากเดิม เ�ิ�มทุนจดทะเบียนเ�� น 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 352,369,106 บาท 

(สามร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนหก 

หมื�นเก้าพนัหน��งร้อยหกบาท) 

572,599,797  บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสบิสองล้านห้าแสนเก้าหมื�น

เก้าพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ  0.50 (ห้าสบิสตางค์) 0.50 (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

-หุ้นสามญั 

704,738,212 หุ้น 

(เจ็ดร้อยสี�ล้านเจ็ดแสนสามหมื�น 

แปดพนัสองร้อยสบิสองหุ้น) 

1,145,199,594 หุ้น 

(หน��งพนัหน��งร้อยสี�สบิห้าล้านหน��งแสน

เก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิสี�หุ้น) 

-หุ้นปริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 
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การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน  

(Rights Offering) และสารสนเท�แจ้งมติที��ระ�ุม��ะกรรมการบริษัท เรื�องหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลของการเพิ�มทุนดังกล่าว 
 

ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 53 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มข� �นตามวรรคหน��งจะกระทําได้เมื�อ 

 (1) หุ้นทั �งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที�

เหลอืจะต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ�ื �อหุ้น 

 (2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

 (3) นํามตินั �นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี�วันนับแต่วันที�ที�ประชุมลง

มติดงักลา่ว” 

 

ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 54 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 137 หุ้นที�เพิ�มข� �นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ตามส่วนจํานวนที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือ จะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่

บางสว่นก็ได้ ทั �งนี � ตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนตามวรรคแรกนั �น ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะก รรมการบริษัท หรือผู้ ที�

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหน่ายหุ้น” 

 

ภายใต้ข้อบงัคบับริษัทข้อ 7 กําหนดไว้ว่า 

 

“ข้อ 7 ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับ�ากหลกัทรัพย์ (จํากดั) เป็นนายทะเบียนบริษัท วิธีป�ิบัติเกี�ยวกับงาน

ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เพื�ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) อีกจํานวนไม่เกิน 440,461,382   หุ้น 

จาก ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จํานวน 352,369,106 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จํานวน 572,599,797 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ
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บริษัท จํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มูลค่าท��ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของการถือหุ้ น 

(Rights Offering) ในอตัราสว่น 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั  

หุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ในกร��ท��ม�เศษหุ้นให้ปัดเศษนั �นทิ �ง 

 

รวมทั �งเสนอต่อท��ประ�มุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งท�� 1/2563 เพื�อพิจาร�ามอบหมายให้ค�ะกรรมการบริหาร หรือรักษาการ

กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลท��ได้รับมอบหมายจากค�ะกรรมการบริหาร ม�อํานาจดําเนินการใด� ท��เก��ยวข้องและจําเป� น

ต่อการเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรรหลกัทรัพย์ในครั �งน� � โดยอํานาจดงักลา่วรวมถ�ง 

 เปล��ยนแปลงวิ��การในการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ตลอดจนดําเนินการใด� ท��จําเป� นและเก��ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทนุ ทั �งน� ��ายใต้ขอบเขตท��ได้รับอนมุติั ตามมติท��ประ�มุค�ะกรรมการบริษัทฯ และมติท��ประ�มุ 

ผู้ ถือหุ้น 

 แต่งตั �งท��ปร�กษาทางการเงินและดําเนินการใด� ท��เก��ยวข้องหรือจําเป� นได้ตามท��เห�นสมควร เพื�อให้การออกและ

เสนอขายและ / หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใด� ท��จําเป� นหรือเก��ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 

หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบ�ยน�ื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปน� � 

o เจราจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปล��ยนแปลงเอกสารท��เก��ยวข้อง และ

พิจาร�าเลอืกตวัแทนรับจอง�ื �อหุ้น และ/หรือ ท��ปร�กษา หรือตวัแทน ท��จําเป� นในการจดัสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น 

o ลงนามในแบบ�อร์ม ในการสละสทิ�ิในหนังสอืบอกกลา่ว หรือเอกสารใด� ท��เก��ยวข้องต่อ

การจัดสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบ�ยน�ื �อขาย

หุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบ�ยนการเพิ�มทนุต่อ

กระทรวงพา�ิ�ย์และติดต่อสื�อสารกบัเจ้าหน้าท��ท��เก��ยวข้อง 

 

อ�กทั �ง ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติท��ประ�ุม ค�ะกรรมการบริษัท ครั �งท�� 6/2563 เรื�องการเพิ�มทุนจดทะเบ�ยน

ของบริษัทฯ โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Rights 

Offering)และข้อมลูของการเพิ�มทนุดงักลา่วผ่านระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวันท��     

15 ตลุาคม 2563 ���งม�รายละเอ�ยด ดงัน� � 
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การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน  

(Rights Offering) และสารสนเท�แจ้งมติที��ระ�ุม��ะกรรมการบริษัท เรื�องหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลของการเพิ�มทุนดังกล่าว 
 

ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 53 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 136 บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มข� �นตามวรรคหน��งจะกระทําได้เมื�อ 

 (1) หุ้นทั �งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที�

เหลอืจะต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ�ื �อหุ้น 

 (2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

 (3) นํามตินั �นไปจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี�วันนับแต่วันที�ที�ประชุมลง

มติดงักลา่ว” 

 

ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 54 กําหนดไว้ว่า 

 

“มาตรา 137 หุ้นที�เพิ�มข� �นตามมาตรา 136 (ข้อ 53) จะเสนอขายทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ตามส่วนจํานวนที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือ จะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่

บางสว่นก็ได้ ทั �งนี � ตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนตามวรรคแรกนั �น ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะก รรมการบริษัท หรือผู้ ที�

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น หลกัเกณฑ์ และวิธีการจําหน่ายหุ้น” 

 

ภายใต้ข้อบงัคบับริษัทข้อ 7 กําหนดไว้ว่า 

 

“ข้อ 7 ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับ�ากหลกัทรัพย์ (จํากดั) เป็นนายทะเบียนบริษัท วิธีป�ิบัติเกี�ยวกับงาน

ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด” 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เพื�ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) อีกจํานวนไม่เกิน 440,461,382   หุ้น 

จาก ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จํานวน 352,369,106 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จํานวน 572,599,797 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ

25 สิ�งท��สง่มาด้วย 4 

 
 

 
 

บริษัท จํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มูลค่าท��ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของการถือหุ้ น 

(Rights Offering) ในอตัราสว่น 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั  

หุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ในกร��ท��ม�เศษหุ้นให้ปัดเศษนั �นทิ �ง 

 

รวมทั �งเสนอต่อท��ประ�มุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งท�� 1/2563 เพื�อพิจาร�ามอบหมายให้ค�ะกรรมการบริหาร หรือรักษาการ

กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลท��ได้รับมอบหมายจากค�ะกรรมการบริหาร ม�อํานาจดําเนินการใด� ท��เก��ยวข้องและจําเป� น

ต่อการเพิ�มทนุ และการออกและจดัสรรหลกัทรัพย์ในครั �งน� � โดยอํานาจดงักลา่วรวมถ�ง 

 เปล��ยนแปลงวิ��การในการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ตลอดจนดําเนินการใด� ท��จําเป� นและเก��ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทนุ ทั �งน� ��ายใต้ขอบเขตท��ได้รับอนมุติั ตามมติท��ประ�มุค�ะกรรมการบริษัทฯ และมติท��ประ�มุ 

ผู้ ถือหุ้น 

 แต่งตั �งท��ปร�กษาทางการเงินและดําเนินการใด� ท��เก��ยวข้องหรือจําเป� นได้ตามท��เห�นสมควร เพื�อให้การออกและ

เสนอขายและ / หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใด� ท��จําเป� นหรือเก��ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 

หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบ�ยน�ื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปน� � 

o เจราจา หรือเข้าทําสญัญาและข้อตกลง ลงนาม และเปล��ยนแปลงเอกสารท��เก��ยวข้อง และ

พิจาร�าเลอืกตวัแทนรับจอง�ื �อหุ้น และ/หรือ ท��ปร�กษา หรือตวัแทน ท��จําเป� นในการจดัสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น 

o ลงนามในแบบ�อร์ม ในการสละสทิ�ิในหนังสอืบอกกลา่ว หรือเอกสารใด� ท��เก��ยวข้องต่อ

การจัดสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบ�ยน�ื �อขาย

หุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบ�ยนการเพิ�มทนุต่อ

กระทรวงพา�ิ�ย์และติดต่อสื�อสารกบัเจ้าหน้าท��ท��เก��ยวข้อง 

 

อ�กทั �ง ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติท��ประ�ุม ค�ะกรรมการบริษัท ครั �งท�� 6/2563 เรื�องการเพิ�มทุนจดทะเบ�ยน

ของบริษัทฯ โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Rights 

Offering)และข้อมลูของการเพิ�มทนุดงักลา่วผ่านระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวันท��     

15 ตลุาคม 2563 ���งม�รายละเอ�ยด ดงัน� � 
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ที� UMS./EXS./021-63 

วนัที�  15 ตลุาคม 2563 

 

เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุค�ะกรรมการบริษัท , การเพิ�มทนุจดทะเบียน และกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�  

              1/2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ�งที�สง่มาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เ�อร์วิสเ�ส จํากัด (มหาชน) (“UMS” หรือ “บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมค�ะกรรมการครั �งที� 

6/2563 เมื�อวนัที� 15 ตลุาคม 2563 ค�ะกรรมการของบริษัท� ได้มีมติดงันี � 

 

1. ค�ะกรรมการมีมติอนมุัติในเรื�องเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท� และให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อ 

พิจาร�าและอนุมติั  สรุปได้ดงันี � 

 

ก)  การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท� จํานวน  220,230,691 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน  

440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 352,369,106 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จํานวน  572,599,797 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,145,199,594  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

อนมุติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริค�ห์สน�ิข้อ 4 ของบริษัท� เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท� 

  

ข)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ดงัต่อไปนี � 

 หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท� จํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญ

ใหม่ ทั �งนี �รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่นผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว ปราก�ตามแบบรายงานการเพิ�ม

ทนุ (F53-4) (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ในกร�ีที�มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั �นทิ �ง  

 

ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ (ข) นั �น ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท� ดงัต่อไปนี � 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 

0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)  เศษของหุ้นจากการคํานว�ให้ปัดเศษทิ �ง  
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ในการ�ดัสรรหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุให้แก่��้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนั �น ��้ ถือหุ้นม�สทิธิ�อง�ื �อหุ้นสามั�เ�ิ�มทุนเกินกว่า

สทิธิของตนตามอตัราสว่นท��ก�าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั �งน� �สิทธิดังกล่าว�ะใ�้ได้ไม่เกินร้อยละ 100  ของ

��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละรายนั �นถืออย�่ �ดย��้ ถือหุ้นเดิมท���อง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิ�ะได้รับการ�ดัสรรหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่า

สิทธิก�ต่อเมื�อม�หุ้ นท�� เหลือ�ากการ�ัดสรรให้แก่��้ ถือหุ้ นเดิมท��ได้�อง�ื �อตามสิทธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเท่านั �น ทั �งน� � 

หลกัเก���ส�าหรับการ�อง�ื �อหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุเกินกว่าสทิธิม�ดงัต่อไ�น� �  

 

กร��ท��ม�หุ้นเหลอืมากกว่าหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ 

 

บริษัทฯ �ะ�ัดสรรหุ้นให้แก่��้ ถือหุ้ นท��แสดงความ��านงในการ�อง�ื �อหุ้ นเกินกว่าสิทธิและ��าระค่า�อง�ื �อหุ้นดังกล่าว

ทั �งหมดทกุรายตาม��านวนท��แสดงความ��านงขอ�อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ  

 

กร��ท��ม�หุ้นเหลอืน้อยกว่าหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ 

 (ก) ��้ ถือหุ้นท���อง�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิแต่ละราย �ะได้รับการ�ดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ��้ ถือหุ้นท��

�อง�ื �อเกินกว่าสิทธิรายนั �น� (ในกร��ท��ม�เ�ษของหุ้น�ากการค�านว�ให้�ัดเ�ษของหุ้นนั �นทิ �ง ) ทั �งน� � 

��านวนหุ้นท��ม�สทิธิได้รับการ�ดัสรร�ะไม่เกิน��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละราย�อง�ื �อและ��าระค่า�อง�ื �อ

แล้ว 

(ข) ในกร��ท��ยงัม�หุ้นคงเหลอืหลงั�ากการ�ดัสรรตามข้อ (ก) อย�่อ�ก ให้�ัดสรรให้แก่��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายและยงัได้รับการ�ดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายนั �น (ในกร��ท��ม�เ�ษของหุ้น�ากการค�านว�ให้�ัดเ�ษของหุ้นนั �นทิ �ง)�ดย��านวนหุ้นท��ม�สิทธิได้รับ

การ�ดัสรร�ะไม่เกิน��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละราย�อง�ื �อและ��าระค่า�อง�ื �อแล้ว ทั �งน� � ให้ด�าเนินการ

�ดัสรรหุ้นให้แก่��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิตามวิธ�การในข้อ (ข) น� ��นกระทั�งไม่ม�หุ้นเหลือ�ากการ�ัดสรร 

การ�ดัสรรหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอ�ยดข้างต้นไม่ว่ากร��ใด �ะต้องไม่ท�าให้��้ ถือหุ้นท���อง

�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษ�ะท��เ�ิ�มข� �น�นถ�งหรือข้าม�่าน�ุดท��ต้องท�าค�า

เสนอ�ื �อหลกัทรั�ย� (Tender Offer) ตามท��ก�าหนดใน�ระกา�ค�ะกรรมการก�ากับตลาดทุนท�� ท�. 

12/2554 เรื�อง หลกัเก��� เงื�อนไขและวิธ�การในการเข้าถือหลกัทรั�ย�เ�ื�อครอบง�ากิ�การ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษ�ะท��เ�� นการ�่า�ืนข้อ��ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท��ระบุไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ���ง�ั��บุนัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของ��านวนหุ้นท��ออก��าหน่ายทั �งหมดของบริษัทฯ 

 

ในกร��ท��ม�หุ้นสามั�เ�ิ�มทนุเหลอื�ากการ�ัดสรรให้แก่��้ ถือหุ้นเดิม�ากข้างต้นบริษัทฯ�ะด�าเนินการลดทุน�ดทะเบ�ยนใน

สว่นท��ยงัไม่ได้�ดัสรรใน�อกาสต่อไ� 

ง)  ค�ะกรรมการม�มติอนุมัติมอบหมายให้ค�ะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการ��้�ัดการ หรือบุคคลท��ได้รับ

มอบหมาย�ากค�ะกรรมการบริหาร ม�อ�านา�ด�าเนินการใด� ท��เก��ยวข้องและ��าเ�� นต่อการเ�ิ�มทุน และการออกและ

�ดัสรรหลกัทรั�ย�ในครั �งน� � �ดยอ�านา�ดงักลา่วรวมถ�ง 
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ที� UMS./EXS./021-63 

วนัที�  15 ตลุาคม 2563 

 

เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุค�ะกรรมการบริษัท , การเพิ�มทนุจดทะเบียน และกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�  

              1/2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ�งที�สง่มาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 

 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เ�อร์วิสเ�ส จํากัด (มหาชน) (“UMS” หรือ “บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมค�ะกรรมการครั �งที� 

6/2563 เมื�อวนัที� 15 ตลุาคม 2563 ค�ะกรรมการของบริษัท� ได้มีมติดงันี � 

 

1. ค�ะกรรมการมีมติอนมุัติในเรื�องเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท� และให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อ 

พิจาร�าและอนุมติั  สรุปได้ดงันี � 

 

ก)  การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท� จํานวน  220,230,691 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน  

440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 352,369,106 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จํานวน  572,599,797 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,145,199,594  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

อนมุติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริค�ห์สน�ิข้อ 4 ของบริษัท� เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท� 

  

ข)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ดงัต่อไปนี � 

 หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท� จํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญ

ใหม่ ทั �งนี �รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่นผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว ปราก�ตามแบบรายงานการเพิ�ม

ทนุ (F53-4) (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะเท่ากบั หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ในกร�ีที�มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั �นทิ �ง  

 

ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ (ข) นั �น ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท� ดงัต่อไปนี � 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 

0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)  เศษของหุ้นจากการคํานว�ให้ปัดเศษทิ �ง  
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ในการ�ดัสรรหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุให้แก่��้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนั �น ��้ ถือหุ้นม�สทิธิ�อง�ื �อหุ้นสามั�เ�ิ�มทนุเกินกว่า

สทิธิของตนตามอตัราสว่นท��ก�าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั �งน� �สิทธิดังกล่าว�ะใ�้ได้ไม่เกินร้อยละ 100  ของ

��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละรายนั �นถืออย�่ �ดย��้ ถือหุ้นเดิมท���อง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิ�ะได้รับการ�ดัสรรหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่า

สิทธิก�ต่อเมื�อม�หุ้ นท�� เหลือ�ากการ�ัดสรรให้แก่��้ ถือหุ้ นเดิมท��ได้�อง�ื �อตามสิทธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเท่านั �น ทั �งน� � 

หลกัเก���ส�าหรับการ�อง�ื �อหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุเกินกว่าสทิธิม�ดงัต่อไ�น� �  

 

กร��ท��ม�หุ้นเหลอืมากกว่าหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ 

 

บริษัทฯ �ะ�ัดสรรหุ้นให้แก่��้ ถือหุ้ นท��แสดงความ��านงในการ�อง�ื �อหุ้ นเกินกว่าสิทธิและ��าระค่า�อง�ื �อหุ้นดังกล่าว

ทั �งหมดทกุรายตาม��านวนท��แสดงความ��านงขอ�อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ  

 

กร��ท��ม�หุ้นเหลอืน้อยกว่าหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิ 

 (ก) ��้ ถือหุ้นท���อง�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิแต่ละราย �ะได้รับการ�ดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ��้ ถือหุ้นท��

�อง�ื �อเกินกว่าสิทธิรายนั �น� (ในกร��ท��ม�เ�ษของหุ้น�ากการค�านว�ให้�ัดเ�ษของหุ้นนั �นทิ �ง ) ทั �งน� � 

��านวนหุ้นท��ม�สทิธิได้รับการ�ดัสรร�ะไม่เกิน��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละราย�อง�ื �อและ��าระค่า�อง�ื �อ

แล้ว 

(ข) ในกร��ท��ยงัม�หุ้นคงเหลอืหลงั�ากการ�ดัสรรตามข้อ (ก) อย�่อ�ก ให้�ัดสรรให้แก่��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายและยงัได้รับการ�ดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายนั �น (ในกร��ท��ม�เ�ษของหุ้น�ากการค�านว�ให้�ัดเ�ษของหุ้นนั �นทิ �ง)�ดย��านวนหุ้นท��ม�สิทธิได้รับ

การ�ดัสรร�ะไม่เกิน��านวนหุ้นท����้ ถือหุ้นแต่ละราย�อง�ื �อและ��าระค่า�อง�ื �อแล้ว ทั �งน� � ให้ด�าเนินการ

�ดัสรรหุ้นให้แก่��้ท���อง�ื �อเกินกว่าสิทธิตามวิธ�การในข้อ (ข) น� ��นกระทั�งไม่ม�หุ้นเหลือ�ากการ�ัดสรร 

การ�ดัสรรหุ้นท���อง�ื �อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอ�ยดข้างต้นไม่ว่ากร��ใด �ะต้องไม่ท�าให้��้ ถือหุ้นท���อง

�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษ�ะท��เ�ิ�มข� �น�นถ�งหรือข้าม�่าน�ุดท��ต้องท�าค�า

เสนอ�ื �อหลกัทรั�ย� (Tender Offer) ตามท��ก�าหนดใน�ระกา�ค�ะกรรมการก�ากับตลาดทุนท�� ท�. 

12/2554 เรื�อง หลกัเก��� เงื�อนไขและวิธ�การในการเข้าถือหลกัทรั�ย�เ�ื�อครอบง�ากิ�การ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษ�ะท��เ�� นการ�่า�ืนข้อ��ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท��ระบุไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ���ง�ั��บุนัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของ��านวนหุ้นท��ออก��าหน่ายทั �งหมดของบริษัทฯ 

 

ในกร��ท��ม�หุ้นสามั�เ�ิ�มทนุเหลอื�ากการ�ัดสรรให้แก่��้ ถือหุ้นเดิม�ากข้างต้นบริษัทฯ�ะด�าเนินการลดทุน�ดทะเบ�ยนใน

สว่นท��ยงัไม่ได้�ดัสรรใน�อกาสต่อไ� 

ง)  ค�ะกรรมการม�มติอนุมัติมอบหมายให้ค�ะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการ��้�ัดการ หรือบุคคลท��ได้รับ

มอบหมาย�ากค�ะกรรมการบริหาร ม�อ�านา�ด�าเนินการใด� ท��เก��ยวข้องและ��าเ�� นต่อการเ�ิ�มทุน และการออกและ

�ดัสรรหลกัทรั�ย�ในครั �งน� � �ดยอ�านา�ดงักลา่วรวมถ�ง 
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 เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ตลอดจนดําเนินการใด� ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อการจดั 

  สรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั �งนี ��ายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนมุติั ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริ�ัทฯ และมติที�  

       ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 แต่งตั �งที�ปรึก�าทางการเงินและดําเนินการใด� ที�เกี�ยวข้องหรือจําเป็นได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออก

และเสนอขายและ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใด� ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกับการออกและ

เสนอขาย หรือจัดสรรหลกัทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ�ัทฯ เข้าจดทะเบียนซื �อขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 มอบหมายให้บคุคลใด กระทําการดงัต่อไปนี � 

o เจรจา หรือเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที� เกี�ยวข้อง และ 

พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื �อหุ้ น และ/หรือ ที�ปรึก�า หรือตัวแทน ที�จําเป็นในการจัดสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

o ลงนามในแบบ�อร์ม ในการสละสทิธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด� ที�เกี�ยวข้องต่อ การ

จดัสรรหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื �อขายหุ้นสามัญ

ใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ 

และติดต่อสื�อสารกบัเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 

2. กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563  ในวนัองัคารที� 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-

กลั�์ ออ�ไทยแลนด์ ชั �น 5 อาคารอรกานต์ เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เพื�อพิจารณาอนมุติัระเบียบวาระการประชมุและเรื�องอื�น� ที�เกี�ยวข้องกับการเพิ�มทุน และการออก เสนอขาย และจัดสรร

หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริ�ัทฯ ดงันี � 

 

วาระที� 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม 2563 

 

วาระที� 2    พิจารณาอนมุัติการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริ�ัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท  เป็น 572,599,797 บาท  

   �ดยการออกหุ้นสามัญที�ออกใหม่ จํานวน  440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

วาระที� 3    พิจารณาอนมุัติการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ�ัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

 

วาระที� 4    พิจารณาอนมุัติการจดัสรรหุ้นสามัญที�ออกใหม่จํานวนไม่เกิน  440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50           

                 บาท เพื�อออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

 

วาระที� 5    พิจารณาเรื�องอื�น� (ถ้ามี) 
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3. ม�ม�ิอนมุ�ิัก�าหนด�ห้วนั��� 3 พฤศจิกายน 2563 �ป� นวันก�าหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ���ม�สิ��ิ�นการ�ข้าร�วม

ประชมุวิสาม�ัผู้ ถือหุ้น ครั �ง��� 1/2563 แ�ะก�าหนด�ห้วันดังก��าว �ป� นวันก�าหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ���ม�สิ��ิ

ได้รับการจอง�ื �อหุ้ นสามั��พิ�ม�ุน�ามสัดส�วนการถือหุ้ น  �ั �งน� �การ�ห้สิ��ิดังก��าวของบริษั�ยังม�ความไม�แน�นอน

�นื�องจาก�้องรอการอนมุ�ิัจาก���ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษั� ยนูิค ไมนิ�ง ��อร�วิส��ส จ�ากัด (มหาชน) 

 
นาย�ดม  �ิ�ว�มวิบ�ูย� 

กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/ 

รักษาการประ�าน�จ้าหน้า���บริหารการ�งิน 
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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเ�ิ�มทุน 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 15 ตุลาคม 2563 
 

 ข้า�เจ้า บริ�ัท ยนูิค ไมนิ�ง เ�อร์วิสเ�ส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติค�ะกรรมการบริ�ัท� ครั �งที�

6/2563 ���งประชมุเมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2563 เกี�ยวกบัการเ�ิ�มทนุ และการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามัญเ�ิ�มทนุ

ดงัต่อไปนี � 

1. การเ�ิ�มทุน 

ที�ประชมุค�ะกรรมการได้มีมติอนมุัติการเ�ิ�มทนุจดทะเบียนของบริ�ัท� อีกจํานวน  220,230,691 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

352,369,106 บาท ���งมีหุ้นสามัญเดิมจํานวน 704,738,212 หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 572,599,797 บาท 

รวมเป็นหุ้นสามัญทั �งสิ �นจํานวน 1,145,199,594 หุ้น 

 ทั �งนี � การเ�ิ�มทนุจํานวน 220,230,691  บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้นดังกล่าว จะ

เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering “RO”)   

รายละเอียดของการเ�ิ�มทนุมีดงัต่อไปนี � 

 

การเ�ิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการ               

ใช้ทนุ  

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

440,461,382 0.50 

- 

 220,230,691   

- 

 แบบมอบอํานาจทั�วไป 

  (General Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

- 

- 

- 

 - 

- 

 - 

2. การจดัสรรหุ้นสามั�เ�ิ�มทุน  

 แบบกําหนดวัตถปุระสงค์ในการใช้ทุน 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วันเวลาจองซ� �อ และ 

ชําระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

2.1.1 ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 (Rights Offering)  

ไม่เกิน 

440,461,382 
8:5  0.50  บาท 21 – 25 ธันวาคม 2563 

โปรดดหูมาย

เหตขุ้อ ก. 

2.1.2 ประชาชน - - - - - 

2.1.3 บคุคลในวงกําจดั  

(private placement) 

 

  - -  -  -  - 
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หมายเหตุ ก. 

 จดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุจํานวนไม่เกิน  440,461,382 หุ้น มูลค่าท��ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้         

�ัดทิ �ง  

 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุท��เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) เศษของหุ้นให้�ัดทิ �ง  

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนั �น ผู้ ถือหุ้นม�สิท�ิจอง�ื �อหุ้นสามัญเ�ิ�มทุน

เกินกว่าสทิ�ิของตนตามอตัราสว่นท��กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription)ทั �งน� �สิท�ิดังกล่าวจะใ�้ได้ไม่เกินร้อย

ละ 100  ของจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนั �นถืออยู่ �ดยผู้ ถือหุ้นเดิมท��จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิท�ิจะได้รับการจัดสรรหุ้น

ท��จอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิก�ต่อเมื�อม�หุ้นท��เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท��ได้จอง�ื �อตามสิท�ิครบถ้วนทั �งหมดแล้ว

เท่านั �น ทั �งน� � หลกัเก��์สาํหรับการจอง�ื �อหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุเกินกว่าสทิ�ิม�ดงัต่อไ�น� �  

o กร��ท��ม�หุ�นเห���มากกว่าหุ�นท��จ���� ��เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท��แสดงความจํานงในการจอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิท�ิและ�ําระค่าจอง�ื �อหุ้ น

ดงักลา่วทั �งหมดทกุรายตามจํานวนท��แสดงความจํานงขอจอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิ 

o กร��ท��ม�หุ�นเห���น��ยกว่าหุ�นท��จ���� ��เกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นท��จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิ�ิแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท��

จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิรายนั �น� (ในกร��ท��ม�เศษของหุ้นจากการคํานว�ให้�ัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง ) ทั �งน� � 

จํานวนหุ้นท��ม�สทิ�ิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อ

แล้ว 

(ข) ในกร��ท��ยงัม�หุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อ�ก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิ

แต่ละรายท��ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิแต่ละราย

นั �น (ในกร��ท��ม�เศษของหุ้นจากการคํานว� ให้�ัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง)�ดยจํานวนหุ้นท��ม�สิท�ิได้รับการ

จัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อแล้ว ทั �งน� � ให้ดําเนินการ

จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิตามวิ��การในข้อ (ข) น� �จนกระทั�งไม่ม�หุ้ นเหลือจากการจัดสรร

การจดัสรรหุ้นท��จอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิตามรายละเอ�ยดข้างต้นไม่ว่ากร��ใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นท��จอง

�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิ�ิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษ�ะท��เ�ิ�มข� �นจนถ�งหรือข้ามผ่านจุดท��ต้องทําคํา

เสนอ�ื �อหลกัทรั�ย์ (Tender Offer) ตามท��กําหนดใน �ระกาศค�ะกรรมการกํากับตลาดทุนท�� ทจ. 

12/2554 เรื�อง หลกัเก��์ เงื�อนไขและวิ��การในการเข้าถือหลกัทรั�ย์เ�ื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษ�ะท��เ�� นการ�่า�ืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท��ระบุไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ���ง�ัจจบุันข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท��ออกจําหน่ายทั �งหมดของบริษัทฯ 
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หมายเหตุ ก. 

 จดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุจํานวนไม่เกิน  440,461,382 หุ้น มูลค่าท��ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้         

�ัดทิ �ง  

 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุท��เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) เศษของหุ้นให้�ัดทิ �ง  

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนั �น ผู้ ถือหุ้นม�สิท�ิจอง�ื �อหุ้นสามัญเ�ิ�มทุน

เกินกว่าสทิ�ิของตนตามอตัราสว่นท��กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription)ทั �งน� �สิท�ิดังกล่าวจะใ�้ได้ไม่เกินร้อย

ละ 100  ของจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนั �นถืออยู่ �ดยผู้ ถือหุ้นเดิมท��จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิท�ิจะได้รับการจัดสรรหุ้น

ท��จอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิก�ต่อเมื�อม�หุ้นท��เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท��ได้จอง�ื �อตามสิท�ิครบถ้วนทั �งหมดแล้ว

เท่านั �น ทั �งน� � หลกัเก��์สาํหรับการจอง�ื �อหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุเกินกว่าสทิ�ิม�ดงัต่อไ�น� �  

o กร��ท��ม�หุ�นเห���มากกว่าหุ�นท��จ���� ��เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท��แสดงความจํานงในการจอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสิท�ิและ�ําระค่าจอง�ื �อหุ้ น

ดงักลา่วทั �งหมดทกุรายตามจํานวนท��แสดงความจํานงขอจอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิ 

o กร��ท��ม�หุ�นเห���น��ยกว่าหุ�นท��จ���� ��เกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นท��จอง�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิ�ิแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท��

จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิรายนั �น� (ในกร��ท��ม�เศษของหุ้นจากการคํานว�ให้�ัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง ) ทั �งน� � 

จํานวนหุ้นท��ม�สทิ�ิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อ

แล้ว 

(ข) ในกร��ท��ยงัม�หุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อ�ก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิ

แต่ละรายท��ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิแต่ละราย

นั �น (ในกร��ท��ม�เศษของหุ้นจากการคํานว� ให้�ัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง)�ดยจํานวนหุ้นท��ม�สิท�ิได้รับการ

จัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นท��ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง�ื �อและ�ําระค่าจอง�ื �อแล้ว ทั �งน� � ให้ดําเนินการ

จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ท��จอง�ื �อเกินกว่าสิท�ิตามวิ��การในข้อ (ข) น� �จนกระทั�งไม่ม�หุ้ นเหลือจากการจัดสรร

การจดัสรรหุ้นท��จอง�ื �อเกินกว่าสทิ�ิตามรายละเอ�ยดข้างต้นไม่ว่ากร��ใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นท��จอง

�ื �อหุ้นเกินกว่าสทิ�ิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษ�ะท��เ�ิ�มข� �นจนถ�งหรือข้ามผ่านจุดท��ต้องทําคํา

เสนอ�ื �อหลกัทรั�ย์ (Tender Offer) ตามท��กําหนดใน �ระกาศค�ะกรรมการกํากับตลาดทุนท�� ทจ. 

12/2554 เรื�อง หลกัเก��์ เงื�อนไขและวิ��การในการเข้าถือหลกัทรั�ย์เ�ื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษ�ะท��เ�� นการ�่า�ืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท��ระบุไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ���ง�ัจจบุันข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท��ออกจําหน่ายทั �งหมดของบริษัทฯ 
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o �นกรณีที�มีหุ้ นสามั�เพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรร�ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการ    

ลดทนุจดทะเบียน�นสว่นที�ยงัไม่ได้จดัสรร�นโอกาสต่อไป 

   คณะกรรมการมีมติอนมุติัมอบหมาย�ห้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการ�ด� ที�เกี�ยวข้องและจําเป� นต่อการเพิ�มทุน และการออกและ

จดัสรรหลกัทรัพย์�นครั �งนี � โดยอํานาจดงักลา่วรวมถ�ง 

o  เปลี�ยนแปลงวิธีการ�นการจัดสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน ตลอดจนดําเนินการ�ด� ที�จําเป� นและเกี�ยวข้องต่อการ

จดัสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน ทั �งนี ��าย�ต้ขอบเขตที�ได้รับอนุมัติ ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

o แต่งตั �งที�ปร�กษาทางการเงิน และดําเนินการ�ด� ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป� นได้ตามที�เห�นสมควร เพื�อ�ห้การออกและ

เสนอขายและ/หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสําเร�จลลุ่วง ซ��งรวมถ�งแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การเจรจา การ

จดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสาร�ด� ที�จําเป� นหรือเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามั�เพิ�มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื �อขาย�นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

o มอบหมาย�ห้บคุคล�ด กระทําการดงัต่อไปนี � 

- เจรจา หรือเข้าทําส�ั�าและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ พิจารณา

เลอืกตวัแทนรับจองซื �อหุ้น และ/หรือ ที�ปร�กษา หรือตัวแทน ที�จําเป� น�นการจัดสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น 

แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

- ลงนาม�นแบบ�อร์ม �นการสละสทิธิ �นหนงัสอืบอกกลา่ว หรือเอกสาร�ด� ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื �อขายหุ้นสามั��หม่�นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื�อสาร

กบัเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

กําหนดวันประชมุวิสามั�ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 �นวันอังคารที� 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง

เปอร์เซียน-กลั�์ ออ�ไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ  

โดยกําหนด�ห้วนัที� 3 พฤศจิกายน 2563 เป� นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ที�มีสิทธิ�นการเข้าร่วม

ประชมุวิสาม�ัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 และกําหนด�ห้วนัดงักล่าว เป� นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ที�มีสิทธิ

ได้รับการจองซื �อหุ้ นสามั�เพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้ น ทั �งนี �การ�ห้ สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน

เนื�องจากต้องรอการอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. การขออนุ�า�เพิ�มทุน/จดั�รรหุ้นเพิ�มทุน��อหน��ยงานราชการที�เกี�ย�ข้อง��ะเงื�อนไขการขออนุ�า� 

(ถ้ามี)  

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพั�นาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

5. �ั�ถปุระ�ง�์ของการเพิ�มทุน ��ะการ�ช้เงนิทุน�น���นที�เพิ�ม 

วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุในครั �งนี � เพื�อเป็นหน��งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ�มเติมจาก

แนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ   

เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลงจนตํ�ากว่าศนูย์  รวมทั �งเพิ�มโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรง

และมั�นคงอย่างยั�งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนในการนําเงินทุนที�ได้จากการเพิ�มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครั �งนี �ไปใช้ในการดําเนินการต่าง � ภายในปี 2564 - 2565  ดงันี � 

1) เพื�อใช้ในการชําระคืนหนี �เงินกู้ ยืมและดอกเบี �ยค้างชําระจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั จํานวนประมาณ 220         

ล้านบาท หรือ 

2) ใช้ในการลงทนุในโครงการต่าง� เพื�อขยายธุรกิจ หรือ 

3) ในกรณีที�เงินเพิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1) และ 2) บริษัทจะนําเงินคงเหลือดังกล่าว

มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการทําธุรกิจ 

 

6. ประโยชน์ที�บริ�ัท� จะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จดั�รรหุ้น�ามั�เพิ�มทุน  

6.1 ลดความเสี�ยงที�บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มี

การปรับลดลงจนตํ�ากว่าศนูย์  

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

6.3 ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอเพื�อขยายธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จดั�รรหุ้น�ามั�เพิ�มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในไม่ตํ�ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงิน

ได้ และหกัสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ  ทั �งนี � ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื�อการขยายกิจการ  

7.2 ผู้จอง�ื �อหุ้นเพิ�มทุนครั �งนี �จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตั �งแต่ผู้จอง�ื �อหุ้นเพิ�มทุน

ดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
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o �นกรณีที�มีหุ้ นสามั�เพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรร�ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการ    

ลดทนุจดทะเบียน�นสว่นที�ยงัไม่ได้จดัสรร�นโอกาสต่อไป 

   คณะกรรมการมีมติอนมุติัมอบหมาย�ห้คณะกรรมการบริหาร หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการ�ด� ที�เกี�ยวข้องและจําเป� นต่อการเพิ�มทุน และการออกและ

จดัสรรหลกัทรัพย์�นครั �งนี � โดยอํานาจดงักลา่วรวมถ�ง 

o  เปลี�ยนแปลงวิธีการ�นการจัดสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน ตลอดจนดําเนินการ�ด� ที�จําเป� นและเกี�ยวข้องต่อการ

จดัสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน ทั �งนี ��าย�ต้ขอบเขตที�ได้รับอนุมัติ ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

o แต่งตั �งที�ปร�กษาทางการเงิน และดําเนินการ�ด� ที�เกี�ยวข้อง หรือจําเป� นได้ตามที�เห�นสมควร เพื�อ�ห้การออกและ

เสนอขายและ/หรือจดัสรรหลกัทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสําเร�จลลุ่วง ซ��งรวมถ�งแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การเจรจา การ

จดัทํา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ�มเติมคําขอ และ/หรือ เอกสาร�ด� ที�จําเป� นหรือเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนําหุ้นสามั�เพิ�มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื �อขาย�นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

o มอบหมาย�ห้บคุคล�ด กระทําการดงัต่อไปนี � 

- เจรจา หรือเข้าทําส�ั�าและข้อตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวข้อง และ พิจารณา

เลอืกตวัแทนรับจองซื �อหุ้น และ/หรือ ที�ปร�กษา หรือตัวแทน ที�จําเป� น�นการจัดสรรหลกัทรัพย์ข้างต้น 

แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  

- ลงนาม�นแบบ�อร์ม �นการสละสทิธิ �นหนงัสอืบอกกลา่ว หรือเอกสาร�ด� ที�เกี�ยวข้องต่อ การจัดสรร

หลกัทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดทะเบียนซื �อขายหุ้นสามั��หม่�นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถ�งการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื�อสาร

กบัเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 

 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

กําหนดวันประชมุวิสามั�ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 �นวันอังคารที� 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง

เปอร์เซียน-กลั�์ ออ�ไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที� 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ  

โดยกําหนด�ห้วนัที� 3 พฤศจิกายน 2563 เป� นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ที�มีสิทธิ�นการเข้าร่วม

ประชมุวิสาม�ัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 และกําหนด�ห้วนัดงักล่าว เป� นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record date) ที�มีสิทธิ

ได้รับการจองซื �อหุ้ นสามั�เพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้ น ทั �งนี �การ�ห้ สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน

เนื�องจากต้องรอการอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. การขออนุ�า�เพิ�มทุน/จดั�รรหุ้นเพิ�มทุน��อหน��ยงานราชการที�เกี�ย�ข้อง��ะเงื�อนไขการขออนุ�า� 

(ถ้ามี)  

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพั�นาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

5. �ั�ถปุระ�ง�์ของการเพิ�มทุน ��ะการ�ช้เงนิทุน�น���นที�เพิ�ม 

วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุในครั �งนี � เพื�อเป็นหน��งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ�มเติมจาก

แนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ   

เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มีการปรับลดลงจนตํ�ากว่าศนูย์  รวมทั �งเพิ�มโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรง

และมั�นคงอย่างยั�งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนในการนําเงินทุนที�ได้จากการเพิ�มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครั �งนี �ไปใช้ในการดําเนินการต่าง � ภายในปี 2564 - 2565  ดงันี � 

1) เพื�อใช้ในการชําระคืนหนี �เงินกู้ ยืมและดอกเบี �ยค้างชําระจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน จํานวนประมาณ 220         

ล้านบาท หรือ 

2) ใช้ในการลงทนุในโครงการต่าง� เพื�อขยายธุรกิจ หรือ 

3) ในกรณีที�เงินเพิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินในข้อ 1) และ 2) บริษัทจะนําเงินคงเหลือดังกล่าว

มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการทําธุรกิจ 

 

6. ประโยชน์ที�บริ�ัท� จะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จดั�รรหุ้น�ามั�เพิ�มทุน  

6.1 ลดความเสี�ยงที�บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทที�มี

การปรับลดลงจนตํ�ากว่าศนูย์  

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

6.3 ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอเพื�อขยายธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/ จดั�รรหุ้น�ามั�เพิ�มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในไม่ตํ�ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงิน

ได้ และหกัสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ  ทั �งนี � ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื�อการขยายกิจการ  

7.2 ผู้จอง�ื �อหุ้นเพิ�มทุนครั �งนี �จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตั �งแต่ผู้จอง�ื �อหุ้นเพิ�มทุน

ดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
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7.3 อื�น �  

- ไม่มี – 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/

จดัสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน 

- ไม่มี – 

 

9. ตารา�ระยะเวลาการดําเนินการในกร�ีที� ��ะกรรมการบริ�ัท� มีมติ ให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลําดับ �ั �นตอนการดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

9.1 ประชมุค�ะกรรมการบริษัทฯเพื�อพิจาร�าอนุมติัการออกเสนอ

�าย และจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 
15 ตลุาคม 2563 

9.2 * วันที�ผู้ ถือหุ้ นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเ�้า

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2563 (Record Date) 

* วนัที�ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจอง�ื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 

3 พฤศจิกายน 2563 

9.3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 1 ธันวาคม 2563 

9.4 วนัจอง�ื �อและช�าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 21 – 25 ธันวาคม 2563 

  

ทั �งนี � สทิธิในการจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องรอการอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ �อรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

                                             ลายมือชื�อ                           

                                           นาย�ดม  ลิ�วลมวิบลูย�  

                        กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จดัการ /  

                                 รักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน 
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7.3 อื�น �  

- ไม่มี – 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/

จดัสรรหุ้นสามั�เพิ�มทุน 

- ไม่มี – 

 

9. ตารา�ระยะเวลาการดําเนินการในกร�ีที� ��ะกรรมการบริ�ัท� มีมติ ให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลําดับ �ั �นตอนการดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

9.1 ประชมุค�ะกรรมการบริษัทฯเพื�อพิจาร�าอนุมติัการออกเสนอ

�าย และจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 
15 ตลุาคม 2563 

9.2 * วันที�ผู้ ถือหุ้ นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเ�้า

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2563 (Record Date) 

* วนัที�ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจอง�ื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 

3 พฤศจิกายน 2563 

9.3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 1 ธันวาคม 2563 

9.4 วนัจอง�ื �อและช�าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 21 – 25 ธันวาคม 2563 

  

ทั �งนี � สทิธิในการจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องรอการอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ �อรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

                                             ลายมือชื�อ                           

                                           นาย�ดม  ลิ�วลมวิบลูย�  

                        กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จดัการ /  

                                 รักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(Rights Offering) 
 

1.  รายละเอียดการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุอีกจํานวนไม่เกิน   220,230,691 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 

จํานวน 352,369,106 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 572,599,797 บาท �ดยการออกหุ้นสามัญเ�ิ�มทุน จํานวน  

440,461,382 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท �ดยเป็นการจัดสรรหุ้ นสามัญเ�ิ�มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 

440,461,382 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน

อตัราสว่น 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ �ดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุจะเท่ากับ หุ้นละ 0.50 บาท  (ห้าสิบ

สตางค์) ในกร�ีที�มีเ�ษหุ้นให้ปัดเ�ษนั �นทิ �ง 

 

2.  วัตถ�ุระส�ค�ขอ�การออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนและแผนการใ�้เ�นิ 

วตัถปุระสงค์ของการเ�ิ�มทุนในครั �งนี � เ�ื�อเป็นแนวทางในการแก้ไข�านะการเงินของบริษัท เ�ิ�มเติมจากเดิมที�

บริษัทได้กําหนดไว้ เ�ื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเข้าข่ายถูกเ�ิกถอนหลกัทรั�ย์ของบริษัท เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้ น

บริษัทที�มีการปรับลดลงจนตํ�ากว่า�นูย์ รวมทั �ง เ�ิ�ม�อกาสในการลงทนุและปรับ�ครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและมั�นคงอย่าง

ยั�งยืน �ดยบริษัทมีแผนในการนําเงินทุนที�ได้จากการเ�ิ�มทุน �ดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ครั �งนี �ไปใช้การดําเนินการต่าง� �ายในปี 2564 – 2565 ดงันี � 

1. เ�ื�อใช้ในการชําระคืนหนี �เงินกู้ ยืมและดอกเบี �ยค้างชําระจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน จํานวนประมา� 220       

ล้านบาท หรือ 

2. ใช้ในการลงทนุใน�ครงการต่าง� เ�ื�อขยายธุรกิจ หรือ 

3. ในกร�ีที�เงินเ�ิ�มทนุคงเหลอืจากวตัถปุระสงค์การใช้ในข้อ 1) และ 2) บริษัทจะนําเงินคงเหลือดังกล่าวมาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนในการทําธุรกิจ 
 

3. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น วิธีการคํานวณ 

1. การลดลงของสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Control Dilution) หรือ

ผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น ไม่มี 

เนื�องจากเป็นการจดัสรรหุ้น

สามัญเ�ิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering)  

- 

2. การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 

�ายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเ�ิ�มทนุในลกัษ�ะ Rights Offering ในครั �งนี � 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบทางด้านราคา ดงัต่อไปนี � 

Price Dilution =    ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 

                                    ราคาตลาด 
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                     = 0.29 – 0.37 

                           0.29 

                      = (28.66%)*  ดงันั �น  ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นเดิม 

ราคาหลงั RO  = ราคาตลาด X จํานวนหุ้นในปัจจบุนั +ราคาRO X จํานวนหุ้น RO 

                                        จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 

                       = 0.29 X 704,738,212 +0.50 X 440,461,382 

                                       704,738,212 +440,461,382 

                       = 0.37 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาด : ราคาถัวเ�ล��ยถ่วงนํ �าหนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ราคา RO : ราคาจอง�ื �อหุ้นสามั�เ�ิ�มทนุท��ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นในครั �งน� � 

จํานวนหุ้นในปัจจบุนั : จํานวนหุ้นชําระแล้ว 

จํานวนหุ้น RO : จํานวนหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุท��ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นในครั �งน� � 

*:การเ�ิ�มทนุในครั �งน� �ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นเดิม 

 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เห������ะความ��าเ�็น�นการเ�ิ�มท�น 

ในการเ�ิ�มทนุครั �งน� � บริษัทม�วตัถปุระสงค�เ�ื�อเป็นอ�กหน��งแนวทางในการแก้ไขปั�หา�านะการเงินของบริษัท ���ง

เป็นการเ�ิ�มเติมจากแนวทางในการแก้ไขปั�หา�านะการเงินของบริษัทท��กําหนดไว้เดิม เ�ื�อลดความเส��ยงท��บริษัทอาจ

เข้าข่ายถกูเ�ิกถอนหลกัทรั�ย�ของบริษัท เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทท��ม�การปรับลดลงจนตํ�ากว่า�ูนย�  รวมทั �ง เ�ิ�ม

โอกาสในการขยายและปรับโครงสร้าง�ุรกิจให้แข็งแรงและมั�นคงอย่างยั�งยืน ดังนั �น บริษัทจ�งได้�ิจารณาว่าการจัดสรรหุ้น

สามั�เ�ิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) เป็นแนวทางท��เหมาะสมและสามารถ

ดําเนินการได้�ายในระยะเวลาท��กําหนด 

 

4.2 ความเ�็น�����ของ��นการ���เงนิท������ากการเ�นอขา�ห��น 

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  รวมทั �ง  ได้รับเงิน

จากการจัดสรรหุ้นเ�ิ�มทนุดงักลา่ว�ายในเดือน�ันวาคม 2563   โดยบริษัทจะนําเงินท��ได้รับจากการเ�ิ�มทนุดงักลา่วไปใช้

เ�ื�อวตัถปุระสงค�ตามรายละเอ�ยดท��แจ้งไว้ในข้างต้น(ข้อ 2) 

 

4.3 ความ�มเห���ม��ของการเ�ิ�มท�น ��นการ���เงินท������ากการเ�นอขา�ห��น 

คณะกรรมการม�ความเห็นว่า เงินเ�ิ�มทุนท��ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นประมาณ 220.23 ล้านบาท จะทําให้

บริษัทม�เงินไปใช้ในการชําระหน� �คืนหน� �เงินกู้ ยืมเงินบางส่วนและดอกเบ� �ยค้างชําระจากกิจการท��เก��ยวข้องกัน ���งจะทําให้

บริษัทม�โครงสร้างทางการเงินท��ด�ข� �น และลดต้นทุนทางการเงินลงบางส่วน รวมทั �ง ทําให้สดัส่วนหน� �ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น   

ด�ข� �นด้วย ���งทําให้บริษัทม�โอกาสในการขยาย�ุรกิจหรือปรับโครงสร้าง�ุรกิจได้มากข� �น 

37 สิ�งที�สง่มาด้วย 4 

 
 

 
 

4.4 ผลกระทบท��คาดว�าจะเกิดข� �นต�อการ�ระกอบ��รกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  

อนัเนื�องจากการเพิ�มท�นและการดําเนินการตามแ�นการใช้เงินหรือโครงการ เงินที�บริษัทได้รับจากการเพิ�มท�นใน

ครั �งนี �จะช่วยแก้ไ�ปัญหา�านะการเงิน�องบริษัท เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเ�้า�่ายถ�กเพิกถอนหลกัทรัพย์�องบริษัท 

เนื�องจากสว่น�อง��้ ถือห�้นบริษัทที�มีการปรับลดลงจนตํ�ากว่าศ�นย์ และช่วยลด�าระต้นท�นทางการเงิน จากการชําระหนี �คืน

ให้แก่กิจการที�เกี�ยว�้องกัน รวมทั �ง ช่วยให้บริษัทมีสดัส่วนหนี �ต่อส่วน�อง��้ ถือห�้นดี�� �น ���งจะทําให้บริษัทมีโอกาสในการ

�ยายธ�รกิจหรือปรับโครงสร้างธ�รกิจให้แ��งแรงและมั�นคงอย่างยั�งยืนได้ต่อไป 

 

5  คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก���วกับการเ�ิ�มท�น 

ในกร�ีที�กรรมการ�องบริษัทไม่ป�ิบัติหน้าที�ด้วยความ�ื�อสัตย์ส�จริตและระมัดระวัง รักษา�ลประโยชน์�อง

บริษัทในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มท�น หากการไม่ป�ิบัติหน้าที�ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ��้ ถือห�้นส ามารถ

ฟ้องเรียกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 และหากการไม่ป�ิบติัหน้าที�นั �นเป� นเหต�ให้กรรมการหรือบ�คคลที�ทีความเกี�ยว�้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ��้ ถือห�้น

สามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั �นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

6.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ท��แตกต�างจากความเห็นของ

กรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
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                     = 0.29 – 0.37 

                           0.29 

                      = (28.66%)*  ดงันั �น  ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นเดิม 

ราคาหลงั RO  = ราคาตลาด X จํานวนหุ้นในปัจจบุนั +ราคาRO X จํานวนหุ้น RO 

                                        จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 

                       = 0.29 X 704,738,212 +0.50 X 440,461,382 

                                       704,738,212 +440,461,382 

                       = 0.37 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาด : ราคาถัวเ�ล��ยถ่วงนํ �าหนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ราคา RO : ราคาจอง�ื �อหุ้นสามั�เ�ิ�มทนุท��ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นในครั �งน� � 

จํานวนหุ้นในปัจจบุนั : จํานวนหุ้นชําระแล้ว 

จํานวนหุ้น RO : จํานวนหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุท��ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นในครั �งน� � 

*:การเ�ิ�มทนุในครั �งน� �ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นเดิม 

 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เห������ะความ��าเ�็น�นการเ�ิ�มท�น 

ในการเ�ิ�มทนุครั �งน� � บริษัทม�วตัถปุระสงค�เ�ื�อเป็นอ�กหน��งแนวทางในการแก้ไขปั�หา�านะการเงินของบริษัท ���ง

เป็นการเ�ิ�มเติมจากแนวทางในการแก้ไขปั�หา�านะการเงินของบริษัทท��กําหนดไว้เดิม เ�ื�อลดความเส��ยงท��บริษัทอาจ

เข้าข่ายถกูเ�ิกถอนหลกัทรั�ย�ของบริษัท เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทท��ม�การปรับลดลงจนตํ�ากว่า�ูนย�  รวมทั �ง เ�ิ�ม

โอกาสในการขยายและปรับโครงสร้าง�ุรกิจให้แข็งแรงและมั�นคงอย่างยั�งยืน ดังนั �น บริษัทจ�งได้�ิจารณาว่าการจัดสรรหุ้น

สามั�เ�ิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) เป็นแนวทางท��เหมาะสมและสามารถ

ดําเนินการได้�ายในระยะเวลาท��กําหนด 

 

4.2 ความเ�็น�����ของ��นการ���เงนิท������ากการเ�นอขา�ห��น 

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสาม�ัเ�ิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  รวมทั �ง  ได้รับเงิน

จากการจัดสรรหุ้นเ�ิ�มทนุดงักลา่ว�ายในเดือน�ันวาคม 2563   โดยบริษัทจะนําเงินท��ได้รับจากการเ�ิ�มทนุดงักลา่วไปใช้

เ�ื�อวตัถปุระสงค�ตามรายละเอ�ยดท��แจ้งไว้ในข้างต้น(ข้อ 2) 

 

4.3 ความ�มเห���ม��ของการเ�ิ�มท�น ��นการ���เงินท������ากการเ�นอขา�ห��น 

คณะกรรมการม�ความเห็นว่า เงินเ�ิ�มทุนท��ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นประมาณ 220.23 ล้านบาท จะทําให้

บริษัทม�เงินไปใช้ในการชําระหน� �คืนหน� �เงินกู้ ยืมเงินบางส่วนและดอกเบ� �ยค้างชําระจากกิจการท��เก��ยวข้องกัน ���งจะทําให้

บริษัทม�โครงสร้างทางการเงินท��ด�ข� �น และลดต้นทุนทางการเงินลงบางส่วน รวมทั �ง ทําให้สดัส่วนหน� �ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น   

ด�ข� �นด้วย ���งทําให้บริษัทม�โอกาสในการขยาย�ุรกิจหรือปรับโครงสร้าง�ุรกิจได้มากข� �น 

37 สิ�งที�สง่มาด้วย 4 

 
 

 
 

4.4 ผลกระทบท��คาดว�าจะเกิดข� �นต�อการ�ระกอบ��รกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  

อนัเนื�องจากการเพิ�มท�นและการดําเนินการตามแ�นการใช้เงินหรือโครงการ เงินที�บริษัทได้รับจากการเพิ�มท�นใน

ครั �งนี �จะช่วยแก้ไ�ปัญหา�านะการเงิน�องบริษัท เพื�อลดความเสี�ยงที�บริษัทอาจเ�้า�่ายถ�กเพิกถอนหลกัทรัพย์�องบริษัท 

เนื�องจากสว่น�อง��้ ถือห�้นบริษัทที�มีการปรับลดลงจนตํ�ากว่าศ�นย์ และช่วยลด�าระต้นท�นทางการเงิน จากการชําระหนี �คืน

ให้แก่กิจการที�เกี�ยว�้องกัน รวมทั �ง ช่วยให้บริษัทมีสดัส่วนหนี �ต่อส่วน�อง��้ ถือห�้นดี�� �น ���งจะทําให้บริษัทมีโอกาสในการ

�ยายธ�รกิจหรือปรับโครงสร้างธ�รกิจให้แ��งแรงและมั�นคงอย่างยั�งยืนได้ต่อไป 

 

5  คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก���วกับการเ�ิ�มท�น 

ในกร�ีที�กรรมการ�องบริษัทไม่ป�ิบัติหน้าที�ด้วยความ�ื�อสัตย์ส�จริตและระมัดระวัง รักษา�ลประโยชน์�อง

บริษัทในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มท�น หากการไม่ป�ิบัติหน้าที�ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ��้ ถือห�้นส ามารถ

ฟ้องเรียกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 และหากการไม่ป�ิบติัหน้าที�นั �นเป� นเหต�ให้กรรมการหรือบ�คคลที�ทีความเกี�ยว�้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ��้ ถือห�้น

สามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั �นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

6.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ท��แตกต�างจากความเห็นของ

กรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
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�้อ���ค���อ��ร�������าะ����ก����ก��การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

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

ทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในรา�อาณาจกัร 

ข้อ 19. ให้ที�ประ�มุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณ��และวิ�ีการดงัต่อไปนี � 

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

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใ�้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้ 

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

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

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

ผู้ เป็นประ�านเป็นผู้ออกเสยีง�ี �ขาด 

ข้อ 20. ในการประ�ุมสามั�ประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สอง�ายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน

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

กรรมการที�ออกตามวาระนั �น อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 24.  ที�ประ�ุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถ�งคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น���งมาประ�ุมและมีสิท�ิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนหุ้นที�ถือ�ดยผู้ ถือหุ้นที�มาประ�มุ และมีสทิ�ิออกเสยีง 

ข้อ 25. กรรมการมีสทิ�ิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี �ยประ�ุม เบี �ยเลี �ยง บําเหน็จ และ�บนัส หรือผลประ�ย�น�

ตอบแทนในลกัษณะใด� ตามที�ที�ประ�มุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� หรือตลอดไปจนกว่าที�ประ�ุม 

ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุสาม�ัประจําปี �ายในสี�เดือน 

  นบัแต่วนัสิ �นสดุของรอบปีบ�ั�ี 

การประ�มุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า การประ�ุมวิสามั� คณะกรรมการจะเรียก

ประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุวิสาม�ัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน��งหรือหลายคน

���งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้า�ื�อกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุวิสาม�ัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�องและเหตผุล 

ในการขอให้เรียกประ�มุไว้ให้�ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเ�่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประ�มุผู้ ถือหุ้น�ายในสี�สบิห้าวนั นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประ�ุม�ายในกําหนดระยะตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั �งหลาย

���งเข้า�ื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น� รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประ�ุมเองก็ได้�ายในสี�
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�้อ���ค���อ��ร�������าะ����ก����ก��การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

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

ทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในรา�อาณาจกัร 

ข้อ 19. ให้ที�ประ�มุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณ��และวิ�ีการดงัต่อไปนี � 

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

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใ�้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้ 

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

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

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

ผู้ เป็นประ�านเป็นผู้ออกเสยีง�ี �ขาด 

ข้อ 20. ในการประ�ุมสามั�ประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สอง�ายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน

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

กรรมการที�ออกตามวาระนั �น อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 24.  ที�ประ�ุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถ�งคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น���งมาประ�ุมและมีสิท�ิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก��งหน��งของจํานวนหุ้นที�ถือ�ดยผู้ ถือหุ้นที�มาประ�มุ และมีสทิ�ิออกเสยีง 

ข้อ 25. กรรมการมีสทิ�ิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี �ยประ�ุม เบี �ยเลี �ยง บําเหน็จ และ�บนัส หรือผลประ�ย�น�

ตอบแทนในลกัษณะใด� ตามที�ที�ประ�มุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราว� หรือตลอดไปจนกว่าที�ประ�ุม 

ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุสาม�ัประจําปี �ายในสี�เดือน 

  นบัแต่วนัสิ �นสดุของรอบปีบ�ั�ี 

การประ�มุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า การประ�ุมวิสามั� คณะกรรมการจะเรียก

ประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุวิสาม�ัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน��งหรือหลายคน

���งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้า�ื�อกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประ�มุผู้ ถือหุ้นเป็นการประ�มุวิสาม�ัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�องและเหตผุล 

ในการขอให้เรียกประ�มุไว้ให้�ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเ�่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประ�มุผู้ ถือหุ้น�ายในสี�สบิห้าวนั นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประ�ุม�ายในกําหนดระยะตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั �งหลาย

���งเข้า�ื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น� รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประ�ุมเองก็ได้�ายในสี�

39 สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 
 

 
 

สบิห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปราก�ว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั �งใด 

จํานวน ผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค�ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม

ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน 

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

คณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน

ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ�รายวัน�าษาไทยที�จัดพิมพ�จําหน่าย ณ 

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

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

สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั �งสาํนกังานให�่ 

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

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

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

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

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

�ึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค�ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ      

ผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ    

ผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี � ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค�ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นอาจรับมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ และจะต้องเป็น  

ไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี � จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุมก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

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

สามารถป�ิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

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

ประธานในที�ประชมุ 

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

คะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี � 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ��้ ถือหุ้ นซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มข� �นอีกเสยีงหน��งเป� นเสยีงชี �ขาด 

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

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือการ�อนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับ�อนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป� นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�

สาํคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื�น �ดยมีวตัถปุระสงค�จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห�สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพิ�มทนุ หรือลดทนุ ของบริษัท หรือการออกหุ้นก�้  

(ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 

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

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการ 

ความในข้อนี � ให้ใช้บงัคบัรวมตลอดถ�งในกรณีตั �ง��้ รับมอบฉนัทะมาประชมุด้วย 

ข้อ 43. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพ�งกระทํามีดงันี � 

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

ปีที��่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตั �งแทนกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั �ง��้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 

(6) กิจการอื�น� 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

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

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อที�ประชมุ��้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนมุติั งบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน

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

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหน��งไว้เป� นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ  

ทนุจดทะเบียน 

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

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

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

(แบบที�กําหนดรายการต่าง� ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

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

                                                             

เขียนที�  

วนัที� เดือน พ.ศ. 2563 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

อยู่บ้านเลขที� ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
 

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

�ดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดงันี � 

           หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

           หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 1. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 2. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 3. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 4. นายนิติพฒัน์ อํานาจเถลิงศกัดิ� กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี  

อยู่บ้านเลขที� 28/21 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือ 

 5. นายเอกทิพย์  ทิพย์ภวงั กรรมการอิสระ อาย ุ35 ปี  

  อยู่บ้านเลขที� 104/29  ซอยลาดพร้าว 35  แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

 

คนหน��งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้ นครั �งที� 1/2563 ในวันอังคารที� 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที�          

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

อนัสมควร 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

�������  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ��งประชุมเมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 2563  

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

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที�กําหนดรายการต่าง� ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

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

                                                             

เขียนที�  

วนัที� เดือน พ.ศ. 2563 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

อยู่บ้านเลขที� ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
 

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

�ดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดงันี � 

           หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

           หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 1. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 2. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 3. ชื�อ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที�  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

 4. นายนิติพฒัน์ อํานาจเถลิงศกัดิ� กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี  

อยู่บ้านเลขที� 28/21 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือ 

 5. นายเอกทิพย์  ทิพย์ภวงั กรรมการอิสระ อาย ุ35 ปี  

  อยู่บ้านเลขที� 104/29  ซอยลาดพร้าว 35  แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

 

คนหน��งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้ นครั �งที� 1/2563 ในวันอังคารที� 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ อาคารอรกานต์ ชั �น 5 เลขที�          

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

อนัสมควร 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

�������  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ��งประชุมเมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 2563  

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

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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�า���ี� 2 พจิารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  

�ดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่จํานวน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 3 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบยีน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

            เพื�อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 5 ���า��า����������� (ถ้าม)ี 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

(5)  การ�ง�ะ�นนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไป�ามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการ�ง�ะ�นน

เสียงนั �นไมถ่กู�้อง��ะไมใ่�่เป็นการ�ง�ะ�นนเสียงของข้าพเจ้าใน�านะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกร�ีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบ�ุวามประสง��ในการออกเสียง�ง�ะ�นนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม�่ดัเจน  หรือในกร�ีที�ที�

ประ�มุมกีารพิจาร�าหรือ�งม�ิในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้าง�้น รวมถ�งกร�ีที�มกีาร�ก้ไขเป�ี�ยน�ป�งหรือเพิ�มเ�ิม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประ�ุม เว้น��่กร�ีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียง�ามที�ข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

   

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

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

 

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

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

 

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

           (……….………………………………………………..) 
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�า���ี� 2 พจิารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดิม 352,369,106 บาท เป็น 572,599,797 บาท  

�ดยการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่จ�านวน 440,461,382  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 3 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบยีน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 4 พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่จ�านวนไม่เกิน 440,461,382 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50  

             บาท เพื�อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

�า���ี� 5 ���า��า����������� (ถ้าม)ี 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง�ง�ะ�นน�าม�วามประสง��ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

(5)  การ�ง�ะ�นนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไป�ามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการ�ง�ะ�นน

เสียงนั �นไมถ่กู�้อง��ะไมใ่�่เป็นการ�ง�ะ�นนเสียงของข้าพเจ้าใน�านะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกร�ีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบ�ุวามประสง��ในการออกเสียง�ง�ะ�นนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม�่ดัเจน  หรือในกร�ีที�ที�

ประ�มุมกีารพิจาร�าหรือ�งม�ิในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้าง�้น รวมถ�งกร�ีที�มกีาร�ก้ไขเป�ี�ยน�ป�งหรือเพิ�มเ�ิม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิท�ิพิจาร�า��ะ�งม�ิ�ทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสม�วร 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประ�ุม เว้น��่กร�ีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียง�ามที�ข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

   

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

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

 

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

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

 

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

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

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

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

ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม ที�ส่งมาด้วย 6 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 วนัองัคารที� 1 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟ   ไทยแลนด์ 

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

ตามวนั เวลา และสถานที�อื�นอนัสมควร 

 

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

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

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

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

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

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

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

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

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

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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      นิยามกรรมการอสิระ 

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

อิสระของตน โดยกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ���งมีรายละเอียดดงันี �  

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

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

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

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการแต่งตั �ง

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

���งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา  

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

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็น     

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

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

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

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

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

เงิน ���งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการ

แต่งตั �ง 

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

เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

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

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

กิจการที�มีส�าพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล      นายนิติพฒัน์ อํานาจเถลงิศกัดิ� 

ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ 

อายุ          63  ปี 

ที�อยู่           28/21 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร                 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม EGM ครั�งนี � 

การถอืหุ้นของบริษัท  ณ วนัที�  28  ตลุาคม  2563               ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2561 

 

 

การศึกษา ๏  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

                      เนติบณัฑิตแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยทูิลิตี �ส์ แอนด์ พาวเวอร์    

  จํากดั (มหาชน) 

  ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย บริษัท บลเูมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สเุมธ จํากดั 

   ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

 

ตําแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยทูิลิตีส์ 

แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

 ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช้บริษัทจดทะเบียน 

๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย บริษัท บลเูมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สเุมธ จํากดั 

 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

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

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

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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      นิยามกรรมการอสิระ 

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

อิสระของตน โดยกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ���งมีรายละเอียดดงันี �  

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

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

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

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการแต่งตั �ง

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

���งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา  

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

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็น     

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

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

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

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �ง 

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

เงิน ���งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� ได้รับการ

แต่งตั �ง 

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

เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

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

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

กิจการที�มีส�าพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล      นายนิติพฒัน์ อํานาจเถลงิศกัดิ� 

ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ 

อายุ          63  ปี 

ที�อยู่           28/21 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร                 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม EGM ครั�งนี � 

การถอืหุ้นของบริษัท  ณ วนัที�  28  ตลุาคม  2563               ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2561 

 

 

การศึกษา ๏  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

                      เนติบณัฑิตแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยทูิลิตี �ส์ แอนด์ พาวเวอร์    

  จํากดั (มหาชน) 

  ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย บริษัท บลเูมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สเุมธ จํากดั 

   ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

 

ตําแหน่งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยทูิลิตีส์ 

แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

 ๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช้บริษัทจดทะเบียน 

๏ ที�ปร�กษาทางกฎหมาย บริษัท บลเูมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สเุมธ จํากดั 

 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

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

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

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล      นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวงั 

ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ 

อายุ          35  ปี 

ที�อยู่           104/29  ซอยลาดพร้าว 35  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900                 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม EGM ครั�งนี � 

การถอืหุ้นของบริษัท  � วนัที�  28 ตลุาคม 2563               ไม่มี 

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2561 

 

 

การศึกษา ๏  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

                  ๏   ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  

 กรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน    ๏  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเว่น ยทูิลตีิ �ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

  ๏ รองกรรมการผู้จดัการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี 

   ๏ กรรมการผู้จดัการ บจ. วี เล�ิ แอคเคาท์ติ �ง  

   ๏ รองกรรมการผู้จดัการ บจ. ที�ปร�กษาธนมิตร 

     

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน ๏     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซเว่น ยทูิลิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

ตําแหน่งในกิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน ๏ รองกรรมการผู้จดัการ บจ. อาร์ เจ เอนเนอร์จี  

 ๏ กรรมการผู้จดัการ บจ. วี เล�ิ แอคเคาท์ติ �ง 

 ๏ รองกรรมการผู้จดัการ บจ. ที�ปร�กษาธนมิต 

 

มีลักษณะความสัม�ัน�์ของกรรมการอิสระ ดังนี � 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี 

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

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

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างนยัสาํคัญ ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น  ไม่มี 

ที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ�ยชน์ต่อบริษัท 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น �รั�งที� 1/2563 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี �ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นบคุคล�รรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้���งปราก�รูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยัง�ม่

หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม ���ง�ด้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะ�ด้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

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

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม���ง�ด้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แท นนิติ

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

มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้น���งมิ�ด้มีสญัชาติ�ทยหรือเป� นนิติบคุคลที�จัดตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุม���งมิ�ด้มีสญัชาติ�ทยหรือ���ง

เป� นนิติบคุคลที�จดัตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� แล้วแต่กรณี ทั �งนี � �ายใต้บงัคบัดงัต่อ�ปนี � 

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

หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั �นก��ด้ ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอยีดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจ    ลงลายมือ

ชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อน�ขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิ�ด้มีต้นฉบบัเป� น�า�าองัก��จะต้องจดัทําคําแปล�า�าอังก��แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ

บคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น �รั�งที� 1/2563 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี �ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นบคุคล�รรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้���งปราก�รูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยัง�ม่

หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ���ง�ด้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะ�ด้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป� นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

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

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม���ง�ด้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนา�าพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น���งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แท นนิติ

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

มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้น���งมิ�ด้มีสญัชาติ�ทยหรือเป� นนิติบคุคลที�จัดตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุม���งมิ�ด้มีสญัชาติ�ทยหรือ���ง

เป� นนิติบคุคลที�จดัตั �งข� �นตามก�หมายต่างประเท� แล้วแต่กรณี ทั �งนี � �ายใต้บงัคบัดงัต่อ�ปนี � 

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

หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั �นก��ด้ ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอยีดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจ    ลงลายมือ

ชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อน�ขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิ�ด้มีต้นฉบบัเป� น�า�าองัก��จะต้องจดัทําคําแปล�า�าอังก��แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ

บคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทั �งประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบ�ยนและยื�นเอกสารหลกั�านเ�ื�อการตรวจสอบ ณ สถานท��ประชุมก่อน

เวลาประชมุได้ตั �งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารท�� 1 ธันวาคม 2563 

อน��ง หนงัสอืมอบฉันทะท��บริษัทได้จัดให้ผู้ ถือหุ้นตามสิ�งท��ส่งมาด้วย 6 เป็นแบบการมอบฉันทะท��ก�าหนดรายการ

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

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

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

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

 

    
50 ���ง�����งมา��ว� 9 

 
 

�ั �น�อน�าร��้าร�วม�ระชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2563 

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

วนัองัคาร��� 1 ธนัวาคม 2563 
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�ร��ั� ��น�ค �มน��ง ��อร�ว����� ��า��ั (มหาชน) 

วนัองัคาร��� 1 ธนัวาคม 2563 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนได้ตั�งแต่ 12.00 น. และปิดการลงทะเบียนทนัที 

เ�ื�อการประ�ุ�เสร��สิ�นวาระสดุทา้ยที��ีการขอ�ติที�ประ�ุ�เท่านั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

บริษัทฯ จ�งขอแจ้งให้ทราบถ�งแนวทางป�ิบติัในการประชุม ดงันี � 

 

  1.   ผู้ ถือหุ้นที�อยู่ในกลุม่เสี�ยง ได้แก่ ผู้ที�มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั �งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข� �นไป) หรือผู้ที�เดินทางไปหรือกลบัจาก

ประเทศกลุม่เสี�ยงน้อยกว่า 14 วนั หรือผู้ใกล้ชิดกบับคุคลเดินทางไปหรือกลบัจากประเทศที�เป� นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือผู้ที�มีไข้หรือมีอาการที�อาจสงสยัว่าจะติดเชื �อ COVID-19 หรือมีอาการที�เกี�ยวกบัทางเดิน

หายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื�น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีการซ��ง แสดงในสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

และสิ�งที�สง่มาด้วย 8 

  2.    บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและออกเสียง

ลงคะแนน โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกั�านมายงับริษัทฯ ตามที�อยู่ดงันี � 

 ส่วนงานเลขานุการบริษัท 

 บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกัด (มหาชน) 

 เลขที� 26/23 อาคารอรกานต์ ชั �น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพมหานคร  10330 โทร 02-6557501 โทรสาร  02-6557504 

  3.   บริษัทฯ จะจดัตั �งจดุคดักรองพร้อมทั �งเจลแอลกอ�อล์ตามจุดต่าง� บริเวณหน้าห้องประชุม ทั �งนี � ในกรณีที�พบผู้ มีความเสี�ยง 

ได้แก่ผู้ ที�มีอุณหภูมิร่างกายตั �งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข� �นไป ผู้ที�เดินทางไปหรือกลบัจากประเทศที�เป� นเขตติดโรคติดต่อ

อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือผู้ ที�มีไข้หรือมีอาการที�อาจสงสยัว่าจะติดเชื �อ COVID-19 หรือ มีอาการ

เกี�ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ�ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อื�น หรือ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

  4.    ที�นั�งในห้องประชุมมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที�นั�ง ซ��งจะทําให้จํานวนที�นั�งในห้องประชุมมีจํานวนจํากัดและจะให้

สทิธิ�ผู้ที�เข้าร่วมประชมุที�มาลงทะเบียนก่อนจนกว่าที�นั�งจะเต�ม 

  5.    บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุม เตรียมหน้ากากอนามัยและสวมในห้องประชุมและบริเวณที�จัดการประชุมตลอด

ระยะเวลาการประชมุ 

  6.    บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที�จดัประชมุทั �งหมดโดยเด�ดขาด 

  7.    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าโดยสง่คําถามพร้อมกบัข้อมลูของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ชื�อ , นามสกุล , 

หมายเลขโทรศัพท์  , อีเมล์ , จํานวนหุ้ นที� ถือ , คําถามและวาระที� ต้องการจะส่งคําถาม โดยผ่านช่องทางอีเมล์ : 

phasita@uniquecoal.com หรือสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที�อยู่ข้างต้น ภายในวนัที� 17 พฤศจิกายน 2563 

  8.    สาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุที�มีคําถามเกี�ยวกับวาระในการประชุมวิสามั�ผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถเขียน

คําถามลงในกระดาษและสง่ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท ทั �งนี � เพื�อให้เป� นไปตามมาตรการเ�้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้มีการจดัไมโครโฟนสาํหรับการซกัถามให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 

จ�งเรียนมาเพ��อทราบและขอความร่วมม�อในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนได้ตั�งแต่ 12.00 น. และปิดการลงทะเบียนทนัที 

เ�ื�อการประ�ุ�เสร��สิ�นวาระสดุทา้ยที��ีการขอ�ติที�ประ�ุ�เท่านั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

บริษัทฯ จ�งขอแจ้งให้ทราบถ�งแนวทางป�ิบติัในการประชุม ดงันี � 

 

  1.   ผู้ ถือหุ้นที�อยู่ในกลุม่เสี�ยง ได้แก่ ผู้ที�มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั �งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข� �นไป) หรือผู้ที�เดินทางไปหรือกลบัจาก

ประเทศกลุม่เสี�ยงน้อยกว่า 14 วนั หรือผู้ใกล้ชิดกบับคุคลเดินทางไปหรือกลบัจากประเทศที�เป� นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือผู้ที�มีไข้หรือมีอาการที�อาจสงสยัว่าจะติดเชื �อ COVID-19 หรือมีอาการที�เกี�ยวกบัทางเดิน

หายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื�น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีการซ��ง แสดงในสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

และสิ�งที�สง่มาด้วย 8 

  2.    บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและออกเสียง

ลงคะแนน โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกั�านมายงับริษัทฯ ตามที�อยู่ดงันี � 

 ส่วนงานเลขานุการบริษัท 

 บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกัด (มหาชน) 

 เลขที� 26/23 อาคารอรกานต์ ชั �น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพมหานคร  10330 โทร 02-6557501 โทรสาร  02-6557504 

  3.   บริษัทฯ จะจดัตั �งจดุคดักรองพร้อมทั �งเจลแอลกอ�อล์ตามจุดต่าง� บริเวณหน้าห้องประชุม ทั �งนี � ในกรณีที�พบผู้ มีความเสี�ยง 

ได้แก่ผู้ ที�มีอุณหภูมิร่างกายตั �งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข� �นไป ผู้ที�เดินทางไปหรือกลบัจากประเทศที�เป� นเขตติดโรคติดต่อ

อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือผู้ ที�มีไข้หรือมีอาการที�อาจสงสยัว่าจะติดเชื �อ COVID-19 หรือ มีอาการ

เกี�ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ�ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อื�น หรือ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

  4.    ที�นั�งในห้องประชุมมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที�นั�ง ซ��งจะทําให้จํานวนที�นั�งในห้องประชุมมีจํานวนจํากัดและจะให้

สทิธิ�ผู้ที�เข้าร่วมประชมุที�มาลงทะเบียนก่อนจนกว่าที�นั�งจะเต�ม 

  5.    บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุม เตรียมหน้ากากอนามัยและสวมในห้องประชุมและบริเวณที�จัดการประชุมตลอด

ระยะเวลาการประชมุ 

  6.    บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที�จดัประชมุทั �งหมดโดยเด�ดขาด 

  7.    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าโดยสง่คําถามพร้อมกบัข้อมลูของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ชื�อ , นามสกุล , 

หมายเลขโทรศัพท์  , อีเมล์ , จํานวนหุ้ นที� ถือ , คําถามและวาระที� ต้องการจะส่งคําถาม โดยผ่านช่องทางอีเมล์ : 

phasita@uniquecoal.com หรือสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที�อยูข้่างต้น ภายในวนัที� 17 พฤศจิกายน 2563 

  8.    สาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุที�มีคําถามเกี�ยวกับวาระในการประชุมวิสามั�ผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถเขียน

คําถามลงในกระดาษและสง่ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท ทั �งนี � เพื�อให้เป� นไปตามมาตรการเ�้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้มีการจดัไมโครโฟนสาํหรับการซกัถามให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 

จ�งเรียนมาเพ��อทราบและขอความร่วมม�อในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 12 

แบบสอบถามเพื�อคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

สําหรับผู้ ที�เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2563 

COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE FOR PARTICIPANTS OF EGM 1/2020 
 

ชื�อ – นามสกุล 

Name – Surname 

         ผู้ถือหุ้น 

Shareholder 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy 

เบอร์ติดต่อ / 

Contact Number 

 เลขทะเบยีน / Registration Number 

คาํถามคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/ Screening questions for COVID-19 ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

1. ในช่วงเวลา 14 วนั ที�ผ่านมามปีระวตัิข้อใดข้อหน��งต่อไปนี �หรือไม่ 

  Within the past 14 days , do you have any of the followings?  

  

1.1 ท่านมปีระวตัิเดินทางไปยงั หรือมาจาก หรืออยู่อาศยัในพื �นที����งมผีู้ ติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 

You travelled to or returned from or lived in any area that has continuous spreading of 

COVID-19 

  

1.2 ท่านไปในสถานที�ชมุนุมชน หรือสถานที�ที�มกีารรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนดั ห้างสรรพสินค้า 

โรงพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะ 

You have been to public places or crowded area such as flea markets, department stores  

hospital or public transportation. 

  

1.3 ท่านสมัผสักับผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 (มผีล COVID-19 เป็นบวก) 

You contacted a patient who has a positive COVID-19 test result. 

  

2. คณุมอีาการ ดงัต่อไปนี � ใช่หรือไม ่(ข้อใดข้อหน��ง) / Do you have any of these symptoms?   

2.1 ไอ / Cough   

2.2 เจ็บคอ / Sore throat   

2.3 มนํี �ามกู / Runny nose   

2.4 ไมไ่ด้กลิ�น / Anosmia   

2.5 หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื�อย หรือ หายใจลําบาก หรือผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ / 

Difficult or short breathing or currently having pneumonia. 

  

 การปกปิดข้อมลูจะมผีลกระทบทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ป่วย และส่วนรวม และมคีวามผิดทางกฏหมาย ตาม  

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2538  

Covering up the information may result in damages to the patients and the public  ,  and would be illegal 

according to Communicable Disease Act B.E.2558 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูข้างต้นที�ข้าพเจ้าให้กับ บริ�ัท ยนิูค ไมนิ�ง เ�อร�วิสเ�ส จํากัด (มหาชน) เป็นความจริงทกุ

ประการ 

I hereby certify that the above information given to the Unique Mining Services Public Company Limited is 

true and correct in  all respects. 

      

ลงชื�อ / signature _____________________________ 

                                                                                                      (____________________________) 

          



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7504

www.umspcl.com


