หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 3/2560
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันที 25 กันยายน 2560
เรื อง
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 3/2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิงทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 2/2560
2. โครงการแปลงหนี "เป็ นทุน
3. แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
4. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
และ (2) บุคคลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
5. ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานทีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะทีเกียวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 3 แบบ
9. แผนทีสถานทีจดั ประชุม ณ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง" ที 9/2560 เมือวันที 7 กันยายน 2560 ได้ มีมติกําหนดให้ เรี ยก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 เลขที
3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี "
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 2/2560
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 2/2560 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
ดังรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 2/2560 (สิง ทีส่งมาด้ วยลําดับที 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2

พิจารณาอนุมัตโิ ครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ อนุมตั ิโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนให้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นเจ้ าหนี "เงินกู้ของบริ ษัททียินยอมให้ มีการชําระหนี "บางส่วน โดยการแปลงหนี "ต้ นเงินบางส่วนเป็ น
ทุน ซึง เป็ นการดํ า เนิ น การตามเงื อ นไขในสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความที ศ าล โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ ม ทุน จํ า นวนรวมไม่ เ กิ น
177,776,000 หุ้น (ธนาคารละไม่เกิน 88,888,000 หุ้น) มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท กําหนดราคาแปลงหนี "เป็ นทุนตามราคาตลาดในราคา
ทีดีทีสุดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นทีอ อกใหม่ต่อ บุคคลในวงจํ ากัด หรื อ ราคาขัน" ตําหุ้นละ 0.29 บาท โดยจํานวนเงินทีจะแปลงหนี เ" ป็ นทุนขัน" ตําธนาคารละ
25,777,520 บาท รวม 2 ธนาคารจะแปลงหนี "เป็ นทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
" า 51,555,040 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนี "
เป็ นทุน (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2) และให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
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วาระที 3
พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็ น 2,577,776,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 977,776,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,600,000,000 บาท เป็ น 2,577,776,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท เพือรองรับการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน และเพือเสนอขายให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โปรดพิจารณารายละเอียดในแบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) และให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป
วาระที 4

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ อนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา ดังนี "
เดิม
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,600,000,000 บาท (หนึง พันหกร้ อยล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,600,000,000 หุ้น (หนึง พันหกร้ อยล้ านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1
บาท (หนึง บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,600,000,000 หุ้น (หนึง พันหกร้ อยล้ านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ( )
แก้ ไขเป็ น ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จํานวน 2,577,776,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
2,577,776,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
2,577,776,000 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้

(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื &นหกพันบาท)
(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื &นหกพันหุน้ )
(หนึ&งบาท)
(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื &นหกพันหุน้ )
(
)

วาระที 5
พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวนไม่ เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพือจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพือจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวมไม่เกิน 977,776,000 บาท โดย
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น เพือเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นเจ้ าหนี "เงินกู้ของบริ ษัทที
ยินยอมให้ มีการชําระหนี "บางส่วน โดยการแปลงหนี "ต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุน ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4) และให้ นําเสนอต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ติ อ่ ไป
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วาระที 6

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ถ้ ามี)

จึง ขอเรี ยนเชิญ ท่า นผู้ถือ หุ้นเข้ าร่ วมประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง" ที 3/2560 ในวันอัง คารทีที 24 ตุล าคม 2560 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที
กม  12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
" เวลา 7.00 น.
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
" คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครัง" นี " โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ
แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตังให้
" Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทีแนบมาตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8 โดยให้ เลือกแบบใด
แบบหนึง ตามทีระบุไว้ เท่านัน"
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการ
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริ ษัทขอเรี ยน
ว่ามีกรรมการอิสระทีไม่มีส่วนได้ เสีย ดังนี "
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
1. พลโทไตรรัตน์ ปิ นมณี
2. พลตํารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
" " เพือความสะดวกและความรวดเร็
วกและความรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริ ษัท ภายในวันพฤหัสบดีท ี 19 ตุลาคม 2560 โดยบริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ ูรั บมอบฉันทะทีม า
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
อนึง บริ ษั ท กํ า หนดรายชื อ ผู้ถื อ หุ้น ที มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง" ที 3/2560
60 (Record Date) ในวัน ที
25 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 โดยวิธีปิด
สมุดพักการโอนหุ้นในวันที 26 กันยายน 25
2560 และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
" "ให้ โฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 2/2560
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
2. นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์
3. นายเคียง บุญเพิม
4. นางอรสโรชยา บุนนาค
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
6. ดร.อัมพร นิลภิรมย์
7. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ นมณี
9. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
10. นายปิ ยพร ลิ "มเจริ ญ
11. พลตํารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่ อนการประชุม
นางสาวกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ หนึงหุ้นมีหนึง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงด
ออกเสียงเท่านัน" และประธานฯ จะทําการสรุ ปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ ทังนี
" " บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท อินเวนท์
เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
เริมการประชุม
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ เป็ นประธานในทีประชุม แจ้ งว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
" มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 69
ราย รวม 605,340,818 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.83 ของจํ านวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั"
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แ ล้ วทัง" หมดจํานวน
1,600,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิ ดประชุม เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี "
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง ได้ จดั ประชุมไปเมือวันที 25 เมษายน
2560 ซึง มีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1. ของหนังสือเชิญประชุม
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มติ

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี "

ผลนับคะแนนในวาระที 1 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
634,723,707
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
634,723,707
หุ้น
เห็นด้ วย
634,723,707
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมอีก จํานวน 4 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม (ด้ วยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน
73 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
"
634,723,707 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.67 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
"
านวน 1,600,000,000
หุ้น
วาระที 2. มีมติอนุมัตกิ ารแก้ ไขทีตัง สํานักงานใหญ่ ของบริษัท ดังนี 
ประธานเสนอต่อทีประชุมเพือขอให้ พิจารณาแก้ ไขทีตงสํ
ั " านักงานใหญ่ของบริ ษัท ดังนี ";
ทีอยู่เดิม เลขที 42 ซอยสุขมุ วิท 81 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ทีอยู่ใหม่ เลขที & 70 หมู่ที& 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
มติ

ทีประชุมมีอนุมตั กิ ารแก้ ไขทีตงสํ
ั " านักงานใหญ่ของบริ ษัท ตามทีประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี "

ผลนับคะแนนในวาระที 2 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
634,825,107
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
634,825,107
หุ้น
เห็นด้ วย
634,825,107
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0 หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0 หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมอีก จํานวน 2 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม (ด้ วยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน
75 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
"
634,825,107 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.67 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
"
านวน 1,600,000,000
หุ้น
วาระที 3. มีมติอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 5 ของบริษัท ดังนี 
ประธานเสนอต่อทีประชุมเพือขอให้ พิจารณาแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 5. เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
ทีตงสํ
ั " านักงานใหญ่ของบริ ษัท ดังนี ";
เดิม
ข้ อ 5 ทีตงสํ
ั " านักงานใหญ่ จะตังอยู
" ่ ณ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
แก้ ไขเป็ น ข้อ 5 ทีต& งั7 สํานักงานใหญ่ จะตัง7 อยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ
มติ

ทีประชุมมีอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 5 ของบริ ษทั ตามทีประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี "

ผลนับคะแนนในวาระที 3 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
634,975,107
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
634,975,107
เห็นด้ วย
634,928,877
หุ้น
คิดเป็ น 99.9927 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
46,230
หุ้น
คิดเป็ น 0.0073 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หุ้น
หุ้น

ในวาระที 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมอีก จํานวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม (ด้
( วยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน
76 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
"
634,975,107 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.68 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
"
านวน 1,600,000,000
หุ้น
วาระที 4. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2559 สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณารับรองงบการเงินประจําปี 2559 สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึง มีรายละเอียดตามสิงทีส่ง
มาด้ วยลําดับที 2. ของหนังสือเชิญประชุม
มติ

ทีประชุมมีมติออนุนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2559 สิ "นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี "

ผลนับคะแนนในวาระที 4 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
634,975,207
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
634,975,207
หุ้น
เห็นด้ วย
633,423,707
หุ้น
คิดเป็ น 99.756 %
ไม่เห็นด้ วย
1,551,500
หุ้น
คิดเป็ น 0.244 %
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที 4 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมอีก จํานวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม (ด้
( วยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน
77 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
"
634,975,207 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.68 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
"
านวน 1,600,000,000
หุ้น
พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2559
วาระที 5.
ประธานเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559 เนืองจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทยังมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสมอยู่
มติ

ทีประชุมมีมติอนุมตั งิงดจ่
ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี "

ผลนับคะแนนในวาระที 5 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
634,975,207
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
634,975,207
หุ้น
เห็นด้ วย
634,975,207
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น 0 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเวลา 10.45 น.
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานทีประชุม
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2

โครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและวิธี ดํา เนิ น การโครงการแปลงหนี เ ป็ นทุ น เหตุ ผ ล ผลดี ผลเสี ย และประโยชน์ ทีค าดว่ า จะได้ รั บ จากการ
ดําเนินการตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
1.1

นโยบายและวิธีดาํ เนินการโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

ตามทีบริ ษัทได้ รับอนุมตั สิ ินเชือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง ยอดขาย
ของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ บริ ษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถผ่อนชําระเงินให้ แก่ธนาคารได้ ตามเวลาที
กําหนด จึงเป็ นเหตุให้ ธนาคารทัง: 2 ราย ได้ ยืนฟ้องดําเนินคดีกบั บริ ษัทเพือให้ ชําระหนี : ในปี 2554
ต่อมา บริ ษัทได้ เจรจากับธนาคารทัง: 2 ราย จนบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้ างหนี : บริ ษัทจึงลงนามในสัญญาประนีประนอม
ยอมความทีศาลอุทธรณ์กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 28 พฤษภาคม 2556 และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 24 มิถนุ ายน 2556 โดยมีเงือนไขการชําระหนี :ในสาระสําคัญเช่นเดียวกัน สรุ ปได้ ดงั นี :;
- บริ ษัทผ่อนชําระหนี :เป็ นระยะเวลา 9 ปี
- บริ ษัทตกลงยินยอมให้ ธนาคารแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทหลังเพิมทุนตามแผน
แปลงหนี :เป็ นทุน หรื อ จํานวน 88,888,000 หุ้น ต่อ ธนาคาร
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าตามบัญชีของยอดหนีต: ้ นเงินและดอกเบี :ยค้ างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึง
การแปลงหนี :เป็ นทุนของบริ ษัท ให้ แก่ธนาคารทัง: 2 รายในครัง: นี : มีหลักการ คือดําเนินการชําระหนี :บางส่วนด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้ กบั เจ้ าหนี :ธนาคารทัง: 2 ราย ซึง เป็ นการดําเนินการตามเงือนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความ
ทัง: นี : บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การจัด ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารออกและจัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ ม ทุน จํ า นวน
177,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นเจ้ าหนี :เงินกู้ของบริ ษัท ทียินยอมให้ แปลงหนี :เป็ นทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี :
จํานวนหนี :ขันตํ
: าทีประสงค์จะแปลงหนี : จํานวนหุ้นสามัญทีออกเพือการแปลง
ชือ-นามสกุล
เป็ นทุน
หนี :เป็ นทุน
(บาท)
(หุ้น)
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
25,777,520.00
88,888,000
2. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
25,777,520.00
88,888,000
รวม
51,555,040.00
177,776,000
ทังนี
: : ตารางข้ างต้ นคํานวณด้ วยราคาแปลงหนี :เป็ นทุน ทีราคาหุ้นละ 0.29 บาท โปรดดูทีมาของราคาหุ้นทีออกใหม่และเกณฑ์การ
กําหนดราคาหุ้น ในข้ อ 6
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจดําเนินการแปลงหนี :เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี :ทีเข้ าร่ วมโครงการแปลงหนี :เป็ นทุนในครัง: นี :เป็ นคราวเดียวพร้ อม
กันทังหมด
:
หรื อทยอยแปลงหนีเ: ป็ นทุนเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้น ทังหมดให้
:
แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว

7

1.2

เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ ท. ีบริษัทจะได้ รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
2. เหตุผลในการแปลงหนี :เป็ นทุน
การแปลงหนี :เป็ นทุนในครัง: นี : เพือดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาประนีประนอมยอมความทีศาล โดย
การแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุน
3. ผลดีและประโยชน์ทีบริ ษัทจะได้ รับจากการแปลงหนี :เป็ นทุน
• บริ ษัทสามารถลดภาระหนี :ต้ นเงินลงได้ บางส่วนโดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทได้
• บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ :นจากการแปลงหนี :เป็ นทุนในครัง: นี :
• การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะสร้ างความเชือมัน ให้ แก่นกั ลงทุน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าในการ
ดําเนินธุรกิจต่อไป
4. ผลเสียทีบริ ษัทจะได้ รับจากการแปลงหนี :เป็ นทุน
-ไม่มี-
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2. สรุ ปรายการย่ อของงบการเงินของปี ทีแปลงหนีเ ป็ นทุน (ปี 2559) และงบการเงินประจําปี ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ วย้ อนหลัง 3 ปี ล่ าสุดก่ อนปี ทีแปลงหนีเ ป็ นทุน (ปี 2556-2558)

บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556

2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนี :การค้ าและลูกหนี :อืน
ลูกหนี :การค้ า - บริ ษัทอืน - สุทธิ
- บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี :อืน - บริ ษัทอืน
- บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี :รอการพิสจู น์
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี :กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ :าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย-สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนทัว ไป
เงินให้ ก้ ยู ืม - บริ ษัทย่อย - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ทีดินทีไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน - สุทธิ
สิทธิการเช่า-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
หนี :สินทีถึงกําหนดชําระแล้ ว
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
:
นการเงิน
เจ้ าหนี :การค้ าและเจ้ าหนี :อืน
เจ้ าหนี :การค้ า - บริ ษัทอืน
- บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนี :อืน - บริ ษัทอืน
- บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนี :รอการพิสจู น์
ส่วนของหนี :สินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมจากบุคลภายนอก

งบการเงินรวม
2558
2557

2556

2559

(หน่ วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

79.86
13.50

73.89
13.50

52.64
13.50

336.36
11.50

64.37
13.50

62.91
13.50

49.20
13.50

321.16
11.50

717.60
0.37
30.52
0.59
37.36
277.86
2.55
55.79
1,216.00

728.91
1.92
30.68
0.63
37.36
432.26
0.33
9.79
1,329.26

785.08
41.68
75.45
0.80
37.36
487.65
3.27
9.55
1,506.98

650.72
504.96
102.42
0.62
37.36
434.51
6.77
9.31
2,094.53

694.59
5.17
29.01
2.33
263.44
46.43
1,118.84

641.32
6.02
29.58
0.73
408.92
4.34
1,167.32

717.29
107.98
52.87
9.61
473.21
5.56
1,429.21

595.34
599.72
54.78
18.66
410.55
4.58
2,016.29

0.32
66.68
20.26
3,396.26
495.08
2.03
19.97
55.28
4,055.89
5,271.90

0.32
63.03
20.26
3,804.91
495.08
3.14
25.39
73.08
4,485.22
5,814.47

0.32
63.79
20.26
4,286.27
495.08
4.26
32.97
60.14
4,963.08
6,470.06

0.32
62.41
386.40
4,675.54
495.08
5.37
24.10
45.09
5,694.31
7,788.84

121.46
10.00
7.14
2.00
2,916.46
495.08
2.03
19.97
53.75
3,627.89
4,746.73

121.46
10.00
7.14
2.00
3,314.89
495.08
3.14
25.38
71.54
4,050.64
5,217.96

121.46
10.00
7.14
39.00
3,775.52
495.08
4.26
32.81
58.00
4,543.27
5,972.48

121.46
10.00
134.98
48.00
4,038.51
495.08
5.37
23.78
43.46
4,920.65
6,936.94

5,610.60
288.39

408.66
297.15

379.29
307.80

349.86
336.42

5,572.80
288.39

367.27
297.15

334.32
307.80

301.36
330.42

1,579.52
1.00
187.58
90.30

1,841.07
2.25
286.20
90.30

1,220.93
909.47
274.87
129.53
90.30

974.63
2,221.45
240.09
52.25
90.30

1,439.30
137.49
145.81
2.80
-

1,661.25
153.76
255.72
2.28
-

1,121.83
997.44
249.53
133.45
-

876.45
2,300.85
221.91
55.29
-

0.82
234.32
440.00

0.84
328.95
245.00

0.52
362.00
-

0.40
468.62
-

0.47
234.32
-

0.49
328.95
-

0.44
362.00
-

0.40
468.62
-
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บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556

30.39
8,462.92

งบการเงินรวม
2558
2557
30.89
21.29
3,531.31
3,696.00

0.46
108.32
104.63
3.70
217.12
8,680.04

1.30
5,231.61
102.58
104.63
3.95
5,444.08
8,975.38

1,600.00

2559
เงินกู้ยืมจากบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
หนี :สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนี :สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินระยะยาว - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี :สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี :สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน ๆ
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

40.07
4,774.09

2559
117.00
29.62
7,968.01

1.53
5,541.72
96.68
104.63
8.83
5,753.39
9,449.39

1.26
5,885.06
85.60
114.42
5.43
6,091.77
10,865.87

0.24
104.06
66.61
3.70
174.61
8,142.61

0.72
5,231.61
96.83
66.61
3.95
5,399.72
8,538.49

1.19
5,541.72
91.66
66.61
8.83
5,710.01
9,237.07

1.26
5,885.06
80.59
76.40
5.43
6,048.73
10,643.46

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

1,600.00
1,230.40

38.82
1.00
(6,690.47)
412.11
(3,408.14)
5,271.90

38.82
1.00
(6,443.24)
412.11
(3,160.91)
5,814.47

38.82
1.00
(6,261.66)
412.11
(2,979.33)
6,470.06

38.82
1.00
(6,359.36)
412.11
(3,077.03)
7,788.84

38.82
1.00
(6,529.83)
263.72
(3,395.88)
4,746.73

38.82
1.00
(6,454.48)
263.72
(3,320.53)
5,217.96

38.82
1.00
(6,398.54)
263.72
(3,264.59)
5,972.48

38.82
1.00
(6,840.46)
263.72
(3,706.52)
6,936.94

หมายเหตุ - ตารางข้ างต้ นมีการปั ดเศษทศนิยม
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2556

(หน่ วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
42.00
29.88
20.26
39.43
3,138.77
3,527.07
4,594.73

บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด(มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556

รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขัน ต้ น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
โอนกลับค่าเผือหนี "สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี "
กําไรจากการโอนกลับค่าเผือมูลค่าสินค้ าลดลง
เงินปั นผลรับ
รายได้ อืน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
หนี "สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
" "นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ "าหนัก (ล้ านหุ้น)
หมายเหตุ - ตารางข้ างต้ นมีการปั ดเศษทศนิยม

2559
5,502.94
(5,206.42)
296.52
23.34
319.86
(53.07)
(290.36)
(20.91)
(364.34)

งบการเงินรวม
2558
2557
7,632.95
8,860.76
(7,339.28)
(8,681.66)
293.67
179.10
441.81
11.11
14.08
1.87
18.71
45.60
13.66
0.27
6.92
22.96
22.08
375.49
696.34
(90.77)
(122.23)
(312.46)
(366.40)
(22.61)
(24.14)
(425.85)
(512.77)

2556
11,723.49
(11,113.30)
610.20
1.74
0.01
672.81
27.11
87.55
1,399.42
(230.44)
(466.71)
(26.97)
(724.11)

2559
5,405.18
(5,108.43)
296.75
5.57
0.35
27.88
330.55
(45.09)
(233.79)
(19.63)
(298.50)

(หน่ วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
7,467.49
8,758.79
11,604.72
(7,199.32) (8,575.86) (11,026.07)
268.18
182.93
578.64
680.11
29.73
58.64
595.26
45.09
13.58
1.67
8.67
28.61
27.73
24.89
24.01
372.41
968.81
1,226.52
(54.68)
(87.68)
(199.09)
(255.53)
(330.47)
(379.84)
(143.32)
(21.25)
(22.74)
(25.53)
(331.46)
(440.88)
(747.79)

(44.48)
(206.77)
4.01
(247.23)

(50.35)
(131.86)
0.64
(181.58)

183.57
(98.79)
9.79
3.13
97.70

675.31
(422.26)
25.87
5.59
284.52

32.05
(107.40)
(75.35)

40.95
(96.89)
(55.94)

527.93
(95.80)
9.79
441.92

478.74
(413.16)
25.87
91.45

(247.23)
(247.23)

(181.58)
(181.58)

97.70
97.70

284.52
284.52

(75.35)
(75.35)

(55.94)
(55.94)

441.92
441.92

91.45
91.45

(0.15)
1,600

(0.11)
1,600

0.06
1,600

0.18
1,600

(0.05)
1,600

(0.03)
1,600

0.28
1,600

0.06
1,600

11

บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันที. 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
- เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมการดําเนินงาน
ค่าเสือมราคา
หนี :สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่าย
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า(รายการโอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนทัว ไป
โอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี :
เงินปั นผลรับ
ผลประโชน์พนักงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากก่ อนการเปลี.ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึ :น) ลดลง
ลูกหนี :การค้ าและลูกหนี :อืน - บริ ษัทอืนและบริ ษัทเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนี :กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี :สินดําเนินงาน เพิมขึ :น (ลดลง)
เจ้ าหนี :การค้ าและเจ้ าหนี :อืน - บริ ษัทอืนและบริ ษัทเกียวข้ องกัน
หนี :สินหมุนเวียนอืน
หนี :สินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้ และภาษีหกั ณ ทีจ่าย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว คราว
เงินให้ ก้ ยู ืม - บริ ษัทย่อย - สุทธิ
เงินสดจ่ายเพือซื :อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื :อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว ไป
เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
2558
2557

2556

2559

(หน่ วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

(247.23)

(181.58)

97.70

284.52

(75.35)

(55.94)

441.92

91.45

466.59
0.10
6.67
1.11
0.47
9.01
(0.44)
(4.01)
13.10
206.77
-

609.61
(11.11)
7.58
1.11
(0.21)
(45.60)
(0.35)
(1.87)
(0.64)
(0.27)
12.28
131.86
-

638.13
(14.08)
6.91
1.11
(0.07)
(13.66)
(7.34)
(18.71)
(441.81)
(3.13)
(6.92)
12.42
98.79
(9.79)

718.22
(1.74)
6.33
1.11
1.26
43.43
(60.78)
(0.01)
(0.10)
(5.59)
(672.81)
(27.11)
8.49
422.26
(25.87)

450.65
(5.47)
6.66
1.11
0.47
8.97
(0.42)
(0.35)
12.30
107.40
-

581.67
(29.73)
7.43
1.11
(0.21)
(45.09)
(0.79)
(1.67)
11.55
96.89
-

616.23
(58.64)
6.75
1.11
(0.07)
(13.58)
(6.47)
(680.11)
(8.67)
11.73
95.80
(9.79)

683.35
143.32
6.17
1.11
1.26
42.43
(1.02)
(0.10)
(595.26)
(28.61)
7.38
413.16
(25.87)

452.14

520.82

339.56

691.59

505.97

565.20

396.21

738.78

12.48
145.38
4.17
(46.00)
17.80

152.19
101.00
2.29
(0.24)
(12.95)

369.87
(39.49)
0.65
(0.24)
(15.05)

332.71
(56.17)
33.78
(1.45)
(12.86)

(54.03)
136.51
6.08
(42.09)
17.80

210.31
109.38
(0.55)
1.22
(13.54)

380.83
(49.09)
(2.62)
(0.98)
(14.54)

399.09
(47.94)
36.76
(0.51)
(13.27)

(361.42)
(0.50)
(0.25)
223.80
(6.39)
(7.36)
210.05

(405.27)
9.60
(4.88)
362.57
0.65
(6.38)
356.84

(361.49)
(18.78)
3.40
278.43
2.86
(1.35)
279.94

(575.08)
(35.52)
4.89
381.90
3.91
(1.29)
384.51

(347.62)
(0.26)
(0.25)
222.11
(6.08)
(5.07)
210.97

(429.23)
9.63
(4.87)
447.54
0.55
(6.38)
441.71

(360.10)
(19.17)
3.40
333.94
2.62
(0.66)
335.90

(581.85)
(32.66)
4.89
503.31
5.23
(0.80)
507.73

(57.98)
0.48
(1.25)
0.35
(58.40)

(132.03)
5.99
(0.00)
1.67
(124.37)

(2.00)
(229.82)
7.44
(15.78)
215.81
8.67
(15.68)

10.00
(249.64)
67.21
(0.04)
(4.00)
28.61
(147.86)

5.57
(52.25)
0.44
(1.25)
0.35
(47.13)

66.73
(126.17)
5.93
1.67
(51.84)

(2.00)
67.64
(353.35)
6.58
(15.78)
215.81
8.67
(72.42)

10.00
(171.32)
(183.23)
5.92
(0.03)
(4.00)
28.61
(314.06)
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บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันที. 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
:
นการเงิน:
- หนี :สินทีถึงกําหนดชําระแล้ ว/หนี :สินตามคําพิพากษา
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเจ้ าหนี :ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบริ ษัทย่อย
เงินกู้ยืมจากบุคลภายนอก
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายดอกเบี :ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(224.81)
(0.85)
440.00
(245.00)
(115.02)
(145.68)
5.97
73.89
79.86

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ.มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสินปี

งบการเงินรวม
2558
2557

(394.17)
0.09
245.00
(62.14)
(211.22)
21.25
52.64
73.89

(519.62)
(0.04)
(28.31)
(547.98)
(283.72)
336.36
52.64

2556

2559

(399.50)
(0.53)
(231.84)
(631.88)

(180.59)
(0.51)
100.00
(25.00)
(56.28)
(162.38)
1.46
62.91
64.37

(395.22)
731.58
336.36

(หน่ วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

(363.41)
(0.41)
42.00
(54.34)
(376.16)
13.72
49.20
62.91

(509.92)
(0.03)
(25.50)
(535.45)
(271.97)
321.16
49.20

หมายเหตุ - ตารางข้ างต้ นมีการปั ดเศษทศนิยม

3. ชือ ทีอยู่และจํานวนหนีข องเจ้ าหนีแ ต่ ละรายทีบริษัทประสงค์ จะออกหุ้นใหม่ เพือชําระหนีต ามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน

ชือ
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที 1222 ถนนพระรามที 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร

จํานวนหนี "ขันตํ
" าที
ราคาขันตํ
" าของ
ประสงค์จะออกหุ้น หุ้นสามัญทีออก
ใหม่เพือชําระหนี "
ใหม่
(บาท)
(บาทต่อหุ้น)
25,777,520.00
0.29

25,777,520.00

รวม
51,555,040.00
หมายเหตุ: โปรดดูทีมาของราคาหุ้นทีออกใหม่และเกณฑ์การกําหนดราคาหุ้น ในข้ อ 6

0.29

จํานวนหุ้นสามัญทีจะ
ออกใหม่เพือชําระหนี "
(หุ้น)
88,888,000

88,888,000

177,776,000

4. ชือและจํานวนหนี ข องเจ้ าหนี ร ายอืนแต่ ละรายนอกจากเจ้ าหนีต าม (3) ทีมีจํานวนหนี ส ูงสุด 10 ลําดับแรก ณ วันที 31
ธันวาคม 2559
จํานวนหนี "
ประเภทของหนี "
(บาท)
750,783,422.61 เจ้ าหนี "การค้ า
400,315,062.76 เงินกู้ยืม , ดอกเบี "ยค้ างจ่าย
234,319,329.82 เงินกู้ยืม , ดอกเบี "ยค้ างจ่าย

ชือ
1. บริ ษัทวาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
2. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
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(371.04)
(0.53)
(197.77)
(569.34)
(375.67)
696.83
321.16

จํานวนหนี "
(บาท)
126,111,360.54
119,134,980.91
117,298,752.29
98,092,458.78
73,000,000.00
43,344,244.48
38,291,692.13

ชือ

2. บริ ษัทโชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ ทส์ จํากัด
6. ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
9. บริ ษัทที ที ออโตโมทีฟ สตีล(ไทยแลนด์)จํากัด
10. บริ ษัทเอเชียน ยูนิตี " พาร์ ท จํากัด

ประเภทของหนี "
เจ้ าหนี "การค้ า
เจ้ าหนี "การค้ า
เงินกู้ยืม , ดอกเบี "ยค้ างจ่าย
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เจ้ าหนี "การค้ า
เจ้ าหนี "การค้ า

5. ชนิดและจํานวนหุ้นทีบริษัทจะออกใหม่ เพือชําระหนีแ ก่ เจ้ าหนีแ ต่ ละรายตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน 177,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่เจ้ าหนีแ" ต่ละรายเพือ
ชําระหนี "ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน โดยมีรายละเอียดตามตารางในข้ อ 3

6. ราคาหุ้นทีออกใหม่ และเกณฑ์ การกําหนดราคาหุ้น
หุ้นสามัญเพิมทุนออกใหม่ทีจดั สรรให้ กบั เจ้ าหนี " จํานวนรวม 177,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท กําหนดราคาแปลงหนี "
เป็ นทุนทีราคาขันตํ
" าหุ้นละ 0.29 บาท โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดราคาเกิดจากการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จะเป็ นไปตามราคาทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะเป็ นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสุดในช่วงทีเ สนอขายหุ้นต่อ ผู้ล งทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยการ
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้ เงือนไข ดังนี "
(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาทีดีทีสดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็ นราคาที (1) ไม่ตํากว่าราคาถัว
เฉลียถ่วงนํ "าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาทีนามาถัวเฉลียดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลียของการ
ซื "อขายหุ้นในแต่ละวัน ทังนี
" " วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผู้ลงทุน
ทังนี
" " บริ ษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคาดังกล่าว หรื อ (2) ไม่ตํากว่าราคาทีกําหนดโดย
ผ่านกระบวนการทีเ ปิ ดให้ ผ้ ูล งทุน สถาบันแสดงความประสงค์ทีจะซื อ" หุ้นทีอ อกใหม่ข องบริ ษัท ณ ระดับราคาทีต้ อ งการ (Book
Building) ซึง ผ่านการสํารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ (3) ในกรณีทีบริ ษัทแสดงต่อสํานักงานได้ ว่าราคาตลาด มิได้ สะท้ อนถึงมูล
ค่าทีแท้ จริ งของหุ้นและมีเหตุทีทําให้ ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา Book Building บริ ษัทอาจใช้ ราคายุติธรรมที
ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบแทน
ได้ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออก
ใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด และ
(ข)

ไม่ตํากว่าหุ้นละ 0.29 บาทซึง เป็ นราคาทีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(ค) ในการเสนอขายหุ้นเพิมทุนข้ างต้ น บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นทั ◌้งหมดให้ แ ล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ทีที
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
วันที 7 กันยายน 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง" ที 9/2560 ประชุมเมือวันที 7 กันยายน
2560 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน ดังต่อไปนี "
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 977,776,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,600,000,000
บาท เป็ น 2,577,776,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนใน
ลักษณะดังนี "
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
n แบบมอบอํานาจทัว ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ
-

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
977,776,000

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทตอหุ้น)
1.00

-

ทัง หมด
(บาท)
977,776,000

-

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี "
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
• แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ และ
(หุ้น)
(เดิม:ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
ชําระเงินค่ าหุ้น
2.1 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที
800,000,000 2:1
0.29
18 - 22 ธันวาคม 2560
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
โปรดดูหมายเหตุข้อ (1) และ (3)
2.2 บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึง 177,776,000 โปรดดู
โปรดดูหมายเหตุ
เป็ นเจ้ าหนี "ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน
หมายเหตุ
ข้ อ (2) และ (3)
ข้ อ (2) และ (3)
หมายเหตุ:
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ
0.29 บาท ซึง เป็ นราคาซื "อขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนไม่เกินสิทธิของ
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ตน โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ในวันที 25 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที 26 กันยายน 2560 โดยกําหนดวันจองซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนในระหว่างวันที 18 - 22 ธันวาคม 2560 ทัง7 นี 7 สิ ทธิ ในการจอง
ซื 7อหุน้ สามัญเพิ&มทุน ยังมี ความไม่แน่นอน เนือ& งจากต้องรอการอนุมตั ิ จากทีป& ระชุมผูถ้ ือหุน้
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึง SCB และ BAY ไม่ได้ เป็ นบุคคลเกียวโยงกันของ
บริ ษัท
โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเป็ นไปตามราคาทีกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะเป็ นราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสดุ ในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง
การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้ เงือนไข
ดังนี "
(ก)

กําหนดราคาเสนอขายในราคาทีดีทีสดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็ นราคาที (1) ไม่ตํากว่า
ราคาถัวเฉลียถ่วงนํ "าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
สิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาทีนามาถัวเฉลียดังกล่าว
ต้ องใช้ ราคาเฉลียของการซื "อขายหุ้นในแต่ละวัน ทังนี
" " วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการ
ก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผู้ลงทุน ทังนี
" " บริ ษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคา
ดังกล่าว หรื อ (2) ไม่ตํากว่าราคาทีกําหนดโดยผ่านกระบวนการทีเปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ทีจะซื "อหุ้นทีออก
ใหม่ของบริ ษัท ณ ระดับราคาทีต้องการ (Book Building) ซึง ผ่านการสํารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ (3) ในกรณีทีบริ ษัท
แสดงต่อสํานักงานได้ วา่ ราคาตลาด มิได้ สะท้ อนถึงมูลค่าทีแท้ จริ งของหุ้นและมีเหตุทีทําให้ ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคา Book Building บริ ษัทอาจใช้ ราคายุติธรรมทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด และ

(ข)

ไม่ตํากว่าหุ้นละ 0.29 บาทซึง เป็ นราคาทีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็ นราคาทีมี
ความสมเหตุสมผลเมือคํานึงถึงประโยชน์และส่วนได้ เสียรวมถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ "นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท

ทังนี
" " ในการเสนอขายหุ้นเพิมทุนข้ างต้ น บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นทังหมดให้
"
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ทีที
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
(3) มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
มีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรื อ แก้ ไข เปลียนแปลงรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้ ซึง จะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับ
ของหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นครัง" เดียวหรื อเป็ นครัง" ๆ
ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิม ทุน การกํ าหนดราคาเสนอขาย (สํ าหรั บการจัดสรรหุ้นให้ กับบุคคลใน
วงจํากัด) การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (2) การแต่งตังที
" 
ปรึกษาทางการเงิน การเข้ าเจรจา ทําความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าว รวมทังดํ
" าเนินการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตต่าง ๆ คํา
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ขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน รวมถึงการจัดการและการยืนคําขอ
อนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและ
สมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
" " หากมีห้ นุ เหลือจากการเสนอขายหุ้นตามข้ อ (1) และ (2) ดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัด
หุ้นสามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือทิ "ง
2.2

การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น - ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ "ง

2.3

จํานวนหุ้นคงเหลือทียงั มิได้ จดั สรร -ไม่มี-

3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัตกิ ารเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 3/2560 ในวันที 24 ตุลาคม เวลา 9.00 น. ณ ณ ห้ อง Conference room ชัน" 4 โรงงาน 2 เลขที 3 หมู่
7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือ
สิทธิเข้ าร่ วมประชุม ในวันที 25 กันยายน 2560 และ ให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 26 กันยายน 2560
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ องและเงือนไขการขออนุญาต
4.1
4.2

บริ ษัทจะดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือรับหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียน และ
เข้ าทําการซื "อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนืองจากหุ้นของบริ ษัทถูกขึ "นเครื องหมายห้ ามซื "อขาย (SP) และ
บริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการให้ พ้นเหตุเพิกถอนของตลาดหลักทรั พย์ ทําให้ ผ้ ูทีใช้ สิทธิจองซื "อหุ้นเพิมทุนจะยังไม่สามารถซื "อขายหุ้น
ของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้

5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
5.1

5.2

สําหรับการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด บริ ษัทจะไม่ได้ รับชําระค่าหุ้นเป็ นเงินสด แต่เป็ นการแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุน เพือลด
ภาระหนีบ" างส่วนกับธนาคาร 2 ราย (SCB และ BAY) โดยการดําเนินการแปลงหนี "เป็ นทุนในครัง" นี "เพือให้ เป็ นไปตามเงือนไขของ
สัญญาประนีประนอมยอมความทีศาล ซึงจะช่วยลดภาระหนีล" งขัน" ตําจํานวน 51,555,040 บาท โดยยังคงรั กษาสภาพคล่องของ
บริ ษัทได้
เงินทุนทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทจะนํามาใช้ เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคตและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามโครงการ
แปลงหนี "เป็ นทุน

6. ประโยชน์ ท ีบริษัทจะได้ รับจากการเพิมทุน
6.1

การเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน จะมีประโยชน์กบั บริ ษัท ดังนี "
- บริ ษัทสามารถลดภาระหนี "ต้ นเงินลงได้ ขนตํ
ั " าเป็ นจํานวนเงิน 51,555,040 บาท โดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทได้ โดย
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 หนี "สินทีจะครบกําหนดชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวนเงิน 5,610,595,927 บาท
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-

6.2

บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ "นจากการแปลงหนี "เป็ นทุนในครัง" นี "
การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะสร้ างความเชือมัน ให้ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าในการดําเนินธุรกิจ
ต่อไป
เงินทุนทีได้ จากการเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจะใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในอนาคตซึง จะผลให้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทดีขึ "นในอนาคต

7. ประโยชน์ ท ีผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับจากการเพิมทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) แต่ทงนี
ั " " การจ่ายเงินปั นผลต้ องนําปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท โดยต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระเงินกู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามเงือนไขการกู้ยืมซึง การพิจารณาดังกล่าวจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น

7.2

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื "อหุ้นเพิมทุนจะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษัท เริ มตังแต่
" ผ้ ูจองซื "อหุ้นได้ รับ การจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทแล้ ว โดยมีชือปรากฏเป็ นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทังนี
" " เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเกียวข้ อง นอกจากนี " ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังมี
"
การแก้ ไขเพิมเติม) กําหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ดังนัน" ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล

8. รายละเอียดอืน ๆ ทีจาํ เป็ นสําหรับการอนุมัตขิ องผู้ถือหุ้น
•

โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนของบริ ษัท ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 โครงการแปลงหนี "เป็ นทุน

•

โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจํากัด ตามสิงทีส่งมาด้ วย 4 สารสนเทศการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ

ขัน ตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 9/2560

7 กันยายน 2560

2

วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม

25 กันยายน 2560

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที 3/2560 และสิทธิในการจองซื "อหุ้นเพิมทุน (Rights
Offering)
3

วันรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน เพือสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 3/2560
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26 กันยายน 2560

ลําดับ

ขัน ตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ปี

และสิทธิในการจองซื "อหุ้นเพิมทุน (Rights Offering)
4

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที 3/2560

24 ตุลาคม 2560

5

ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมตั ิ

6

วันจองซื "อและชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุนสําหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

7

ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์

18 - 22 ธันวาคม 2560
ภายใน 14 วันหลังสิ "นสุดระยะเวลาจองซื "อ
และชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุน

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี "ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ …………………………………… กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)

ลายมือชือ …………………………………… กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
(นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์)
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
ของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
วันที 7 กันยายน 2560
ตามมติที ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ยานภัณ ฑ์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ มี ม ติเ พิ ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ทจํ านวน
977,776,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน1,600,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 2,577,776,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 977,776,000 หุ้น ซึง มีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ดังนัน" บริ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมสารสนเทศทีเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.73/2558 เรื อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียนเพือขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี "
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน ไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกําหนดราคาขายทีราคา
หุ้นละ 0.29 บาท ซึง เป็ นราคาซื "อขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนไม่
เกินสิทธิของตน โดยบริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที 25 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที
26 กันยายน 2560 ทัง7 นี 7 สิ ทธิ ในการจองซื 7อหุน้ สามัญเพิ& มทุน ยังมี ความไม่แน่นอน เนื &องจากต้องรอการอนุมตั ิ จากที &ประชุมผู้ถือ
หุน้

2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน ไม่เกิน 177,776,000 หุ้น โดยเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
โครงการแปลงหนี "เป็ นทุน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึง SCB และ BAY ไม่ได้ เป็ นบุคคลเกียวโยงกันของบริ ษัท
โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเป็ นไปตามราคาทีกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะเป็ นราคาเสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสุดในช่วงทีเ สนอขายหุ้นต่อ ผู้ล งทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ.
72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น
อยู่ภายใต้ เงือนไข ดังนี "
(ก)

กําหนดราคาเสนอขายในราคาทีดีทีสดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็ นราคาที (1) ไม่ตํา
กว่าราคาถัวเฉลียถ่วงนํา" หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน
แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาทีนามาถัว
เฉลียดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลียของการซื "อขายหุ้นในแต่ละวัน ทังนี
" " วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่า
สามวันทําการก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผู้ลงทุน ทังนี
" " บริ ษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกิน
10% จากราคาดังกล่าว หรื อ (2) ไม่ตํากว่าราคาทีกําหนดโดยผ่านกระบวนการทีเปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความ
ประสงค์ทีจะซือ" หุ้นทีออกใหม่ข องบริ ษัท ณ ระดับราคาทีต้องการ (Book Building) ซึง ผ่านการสํารวจโดยบริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อ (3) ในกรณีทีบริ ษัทแสดงต่อสํานักงานได้ วา่ ราคาตลาด มิได้ สะท้ อนถึงมูลค่าทีแท้ จริ งของหุ้นและมีเหตุที
ทําให้ ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา Book Building บริ ษัทอาจใช้ ราคายุติธรรมทีประเมินโดยทีปรึ กษา
ทางการเงินทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบแทนได้ ตาม
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หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด และ
(ข)

ไม่ตํากว่าหุ้นละ 0.29 บาทซึง เป็ นราคาทีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็ นราคา
ทีมีความสมเหตุสมผลเมือคํานึงถึงประโยชน์และส่วนได้ เสียรวมถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ "นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท

ทังนี
" " ในการเสนอขายหุ้นเพิมทุนข้ างต้ น บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นทังหมดให้
"
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ที
ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
3)

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท มีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรื อ แก้ ไข เปลียนแปลงรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้ ซึง จะต้ องอยู่
ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นครัง"
เดียวหรื อเป็ นครัง" ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจัดสรร
หุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด) การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
(2) การแต่งตังที
" ปรึ กษาทางการเงิน การเข้ าเจรจา ทําความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังดํ
" าเนินการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และ (3) ลงนาม
ในคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อ นผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
รวมถึงการจัดการและการยืนคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องต่อหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และมี
อํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวข้ างต้ น

หากมีห้ นุ เหลือจากการเสนอขายหุ้นตามข้ อ (1) และ (2) ดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้น
สามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือทิ "ง
ทังนี
" " การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง" นี "เป็ นกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นมีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด จะถือว่าได้ รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมือบริ ษัท
ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด
2. หลักเกณฑ์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
สําหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนของบริ ษัทครัง" นี " เป็ นการจัดสรรหุ้น
เพิม ทุนให้ แ ก่เจ้ าหนี ธ" นาคาร 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธยา จํ ากัด (มหาชน) ซึงบริ ษัท
ดําเนินการเพือให้ เป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความทีศาล โดยบริ ษัทตกลงยินยอมให้ ธนาคารแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ น
ทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทหลังเพิมทุนตามแผนแปลงหนีเ" ป็ นทุน หรื อ จํานวน 88,888,000 หุ้น ต่อ ธนาคาร ดังนัน" จึง
จัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ ธนาคารทัง" 2 รายรวมเป็ นจํานวน 177,776,000 หุ้น
3. วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิมทุน และแผนการใช้ เงิน
• การออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right Offering)
บริ ษัทเพิมทุนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกําหนดราคาขายทีราคาหุ้นละ 0.29 บาท โดยบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์จะนําเงินดังกล่าวไป
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ใช้ เพิมเติมกระแสเงินสด เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนสํารองในการดําเนินงานและและเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไป และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน
• การออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
บริ ษัทเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึง เป็ น
การแปลงหนี "เป็ นทุน ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนให้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึง บริ ษัทจะไม่ได้ รับชําระค่าหุ้นเป็ นเงินสด ทังนี
" " โครงการ
แปลงหนี "เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี "ธนาคาร 2 ราย เกิดจากในอดีต บริ ษัทได้ รับอนุมตั สิ ินเชือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง ยอดขายของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ บริ ษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถ
ผ่อนชําระเงินให้ แก่ธนาคารได้ ตามเวลาทีกําหนด จึงเป็ นเหตุให้ ธนาคารทัง" 2 ราย ได้ ยืนฟ้องดําเนินคดีกบั บริ ษัทเพือให้ ชําระหนี " ในปี 2554
ต่อมา บริ ษัทได้ เจรจากับธนาคารทัง" 2 ราย จนบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้ างหนี " บริ ษัทจึงลงนามในสัญญาประนีประนอมยอม
ความทีศาลอุทธรณ์กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 28 พฤษภาคม 2556 และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เมือ
วันที 24 มิถนุ ายน 2556 โดยมีเงือนไขการชําระหนี "ในสาระสําคัญเช่นเดียวกัน สรุ ปได้ ดงั นี ";
- บริ ษัทผ่อนชําระหนี "เป็ นระยะเวลา 9 ปี
- บริ ษัทตกลงยินยอมให้ ธนาคารแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทหลังเพิมทุนตามแผน
แปลงหนี "เป็ นทุน หรื อ จํานวน 88,888,000 หุ้น ต่อ ธนาคาร
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีมูลค่าตามบัญชีของยอดหนีต" ้ นเงินและดอกเบี "ยค้ างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึง
การแปลงหนี "เป็ นทุนของบริ ษัท ให้ แก่ธนาคารทัง" 2 รายในครัง" นี " มีหลักการ คือดําเนินการชําระหนี "บางส่วนด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้ กบั เจ้ าหนี "ธนาคารทัง" 2 ราย ซึง เป็ นการดําเนินการตามเงือนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความ
ทังนี
" " บริ ษัทจะดําเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 177,776,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นเจ้ าหนี "เงินกู้
ของบริ ษัททียินยอมให้ แปลงหนี "เป็ นทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี "
จํานวนหนี "ขันตํ
" าทีประสงค์จะแปลงหนี " จํานวนหุ้นสามัญทีออกเพือการแปลง
ชือ-นามสกุล
เป็ นทุน
หนี "เป็ นทุน
(บาท)
(หุ้น)
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
25,777,520.00
88,888,000
2. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
25,777,520.00
88,888,000
รวม
51,555,040.00
177,776,000
ทังนี
" " ตารางข้ างต้ นคํานวณด้ วยราคาแปลงหนี "เป็ นทุน ทีราคาหุ้นละ 0.29 บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจดําเนินการแปลงหนี "เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี "ทีเข้ าร่ วมโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนในครัง" นี "เป็ นคราวเดียวพร้ อมกัน
ทังหมด
"
หรื อทยอยแปลงหนี "เป็ นทุนเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ ตามความเหมาะสม
4. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้น
การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา 3 กรณี ได้ แก่
4.1 กรณีวเิ คราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึน จากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมซึงใช้ สิทธิทัง จํานวนเท่ านัน
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
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ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
Control Dilution
=
QeRO / (Qo + QeRO)
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
QeRO
=
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม 800,000,000 หุ้น
Control Dilution
=
800,000,000 / (1,600,000,000 + 800,000,000)
=
33.33%
2) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดย
กําหนดราคาขายทีราคาหุ้นละ 0.29 บาท ซึง เป็ นราคาซื "อขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถคํานวณผลกระทบด้ าน
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนืองจากหุ้นของบริ ษัทถูกห้ ามซื "อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีราคา
ตลาดทีใช้ สําหรับการคํานวณ
3) ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earning Per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
EPS Dilution
=
((NI/Qo) – (NI / Qo + QeRO)) / (NI/Qo) หรื อ
=
(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
NI
=
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้ านบาท
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
QeRO
=
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม 800,000,000 หุ้น
EPS ก่อนเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / Qo
=
(247.23) ล้ านบาท / 1,600 ล้ านหุ้น
=
(0.15) บาท / หุ้น
EPS หลังเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / (Qo + QeRO)
=
(247.23) ล้ านบาท / 2,400 ล้ านหุ้น
=
(0.10) บาท / หุ้น
EPS Dilution
=
((0.15) – (0.10)) / (0.15)
=
33.33%
ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริ ษัทประจําปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ (247.23) ล้ านบาท ดังนัน"
การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไรดังกล่าว จึงคํานวณจากข้ อมูลขาดทุนสุทธิของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากในกรณีทีบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share
Dilution) จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นซึง เท่ากับร้ อยละ 33.33
4.2 กรณีวเิ คราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึน จากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด จากโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
เท่ านัน
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
Control Dilution
=
QePP / (Qo + QePP)
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
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QePP
Control Dilution

=
=
=

จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการแปลงหนี "เป็ นทุน จํานวน 177,776,000 หุ้น
177,776,000 / (1,600,000,000 + 177,776,000)
10.00%

2) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ในครัง" นี " ยังไม่สามารถคํานวณผลกระทบ
ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื องจากยัง ไม่มีการกํ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิมทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึง การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเป็ นไปตามราคาที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทของบริ ษัทซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
โดยจะเป็ นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสดุ ในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ วนัน" อาจจะส่งผลให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ ในอนาคต
3) ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earning Per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
EPS Dilution
=
((NI/Qo) – (NI / Qo + QePP)) / (NI/Qo) หรื อ
=
(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
NI
=
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้ านบาท
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
QePP
=
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการแปลงหนี "เป็ นทุน จํานวน 177,776,000 หุ้น
EPS ก่อนเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / Qo
=
(247.23) ล้ านบาท / 1,600 ล้ านหุ้น
=
(0.15) บาท / หุ้น
EPS หลังเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / (Qo + QePP)
=
(247.23) ล้ านบาท / 1,778 ล้ านหุ้น
=
(0.14) บาท / หุ้น
EPS Dilution
=
((0.15) – (0.14)) / (0.15)
=
10.00%
ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริ ษัทประจําปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ (247.23) ล้ านบาท ดังนัน"
การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไรดังกล่าว จึงคํานวณจากข้ อมูลขาดทุนสุทธิของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากในกรณีทีบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share
Dilution) จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นซึง เท่ากับร้ อยละ 10
4.3 กรณีวเิ คราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึน จากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด จากโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
และผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิทัง จํานวน
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
Control Dilution =
(QePP + QeRO) / (Qo + QePP + QeRO)
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
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QePP
QeRO
Control Dilution

=
=
=
=

จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการแปลงหนี "เป็ นทุน จํานวน 177,776,000 หุ้น
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม 800,000,000 หุ้น
(177,776,000 + 800,000,000) / (1,600,000,000 + 177,776,000 + 800,000,000)
37.93%

2) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ในครัง" นี " ยังไม่สามารถคํานวณผลกระทบ
ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื องจากยัง ไม่มีการกํ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิมทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึง การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเป็ นไปตามราคาที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะ
เป็ นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสดุ ในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ วนัน" อาจจะส่งผลให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ ในอนาคต
3) ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earning Per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี "
EPS Dilution
=
((NI/Qo) – (NI / Qo + QeRO + QePP)) / (NI/Qo) หรื อ
=
(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
NI
=
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้ านบาท
Qo
=
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
QePP
=
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการแปลงหนี "เป็ นทุน จํานวน 177,776,000 หุ้น
QeRO
=
จํานวนหุ้นสามัญทีเพิมขึ "นจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม 800,000,000 หุ้น
EPS ก่อนเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / Qo
=
(247.23) ล้ านบาท / 1,600 ล้ านหุ้น
=
(0.15) บาท / หุ้น
EPS หลังเสนอขาย
=
(ขาดทุนสุทธิ) / (Qo + QeRO + QePP)
=
(247.23) ล้ านบาท / 2,578 ล้ านหุ้น
=
(0.10) บาท / หุ้น
EPS Dilution
=
((0.15) – (0.10)) / (0.15)
=
37.93%
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทประจําปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ (247.23) ล้ านบาท ดังนัน" การคํานวณ
ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไรดังกล่าว จึงคํานวณจากข้ อมูลขาดทุนสุทธิของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากในกรณีทีบริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share
Dilution) จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นซึง เท่ากับร้ อยละ 37.93
ทังนี
" " เมือเปรี ยบเทียบประโยชน์ทีผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับจากการดําเนินการแปลงหนี "เป็ นทุนให้ แก่เจ้ าหนี "ธนาคาร 2 รายภายใต้ สัญญา
ประนีประนอมยอมความทีศาล โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
โครงการแปลงหนี "เป็ นทุนกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ น คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุนเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบ
ต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนืองจาก บริ ษัทสามารถลดภาระหนี "ต้ นเงินลงได้ บางส่วนโดยยังคงรักษาสภาพ
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คล่องของบริ ษัทได้ และทําให้ อัตราส่วนหนี "สินต่อทุนดีขึน" นอกจากนี " การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะสร้ างความเชือมัน
ให้ แก่นกั ลงทุน ผู้ถือหุ้น และคูค่ ้ าในการดําเนินธุรกิจต่อไป
5. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับการเพิมทุนหรื อการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือ
หุ้นแต่ ละรายถืออยู่ และบุคคลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
5.1 เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีความจําเป็ นทีจะต้ องดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เนืองจากบริ ษัทจะนําเงินดังกล่าวไปใช้ เพิมเติมกระแสเงินสด เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนสํารองในการดําเนินงาน
และเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไป และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน สําหรั บการเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลง
หนี "เป็ นทุน คือ SCB และ BAY ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัท ซึง บริ ษัทดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาประนีประนอม
ยอมความทีศาล โดยการแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุน เพือชําระหนี " ทําให้ หนี "ลดลงโดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทได้
5.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้น
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจะทําให้ บริ ษัทสามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้ เพิมเติมกระแส
เงินสด เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนสํารองในการดําเนินงานและเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไป ซึง แผนการใช้ เงินดังกล่าว
มีความเป็ นไปได้ เนืองจากบริ ษัทจําเป็ นทีจะนําเงินไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิจ สําหรับการเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ตามโครงการแปลงหนี "เป็ นทุน บริ ษัทจะไม่ได้ รับชําระค่าหุ้นเป็ นเงินสด
5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน แผนการใช้ เงิน และความเพียงพอต่ อแหล่ งเงินทุน
การเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) มีความสมเหตุสมผล เนืองจากบริ ษัทต้ องการเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตาม
โครงการแปลงหนีเ" ป็ นทุน นอกจากนี " การเพิมทุนให้ กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือธนาคาร 2 ราย มีความสมเหตุสมผล
เนืองจากต้ องการดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาประนีประนอมยอมความทีศาล โดยการแปลงต้ นเงินบางส่วนเป็ นทุน โดยจะทํา
ให้ บริ ษัทสามารถลดภาระหนี "ต้ นเงินลงได้ บางส่วน หรื อรวมเป็ นจํานวนเงินขันตํ
" า 51,555,040 บาท โดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทได้
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าตามบัญชีของยอดหนี "ต้ นเงินและดอกเบี "ยค้ างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ น
จํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึง การแปลงหนี "
เป็ นทุนของบริ ษัทให้ แก่ธนาคารทัง" 2 รายในครัง" นี " มีหลักการ คือดําเนินการชําระหนี "บางส่วนด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กับเจ้ าหนี "
ธนาคารทัง" 2 ราย ซึง เป็ นการดําเนินการตามเงือนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความ
5.4 ผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า เงินทีบริ ษัทได้ รับจากการเพิมทุนจะส่งผลให้ บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นและโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึน"
โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทําให้ บริ ษัทสามารถลดภาระหนี "ต้ นเงินลงและเพิมส่วนของผู้ถือหุ้นได้
ขันตํ
" า 51,555,040 บาท โดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทได้ จากการทีงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีหนี "สินทีถึง
กําหนดชําระแล้ ว 5,610,595,927 บาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ นอกจากนี " การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะสร้ างความ
เชือมันให้ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าในการดําเนินธุรกิจต่อไป ส่วนการออกหุ้นเพิมทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จะทําให้ บริ ษัท
สามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้ เพิมเติมกระแสเงินสด เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนสํารองในการดําเนินงานและเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทต่อไป
5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้ กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย
เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ แก่ บุคคลในวงจํากัดดังกล่ าว
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่า การเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือธนาคาร 2 ราย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) มีความสมเหตุสมผล เนืองจากต้ องการดําเนินการให้
เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาประนีประนอมยอมความทีศาล ส่วนราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัดมีความเหมาะสม
และสามารถเชือถือได้ เนืองจากราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคลลในวงจํากัดดังกล่าว (Private Placement) จะเป็ นไปตามราคาทีกําหนดโดย
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทซึง เป็ นบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะเป็ นราคาเสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาทีดีทีสุดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ.72/2558 เรื อง การ
อนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้ เงือนไข ดังนี "
(ก)

กําหนดราคาเสนอขายในราคาทีดีทีสดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงทีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็ นราคาที (1) ไม่ตํากว่า
ราคาถัวเฉลียถ่วงนํ "าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
สิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาทีนามาถัวเฉลียดังกล่าว
ต้ องใช้ ราคาเฉลียของการซื "อขายหุ้นในแต่ละวัน ทังนี
" " วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการ
ก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผู้ลงทุน ทังนี
" " บริ ษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคา
ดังกล่าว หรื อ (2) ไม่ตํากว่าราคาทีกําหนดโดยผ่านกระบวนการทีเปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ทีจะซื "อหุ้นทีออก
ใหม่ของบริ ษัท ณ ระดับราคาทีต้องการ (Book Building) ซึง ผ่านการสํารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ (3) ในกรณีทีบริ ษัท
แสดงต่อสํานักงานได้ วา่ ราคาตลาด มิได้ สะท้ อนถึงมูลค่าทีแท้ จริ งของหุ้นและมีเหตุทีทําให้ ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคา Book Building บริ ษัทอาจใช้ ราคายุติธรรมทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด และ

(ข)

ไม่ตํากว่าหุ้นละ 0.29 บาทซึง เป็ นราคาทีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็ นราคาทีมี
ความสมเหตุสมผลเมือคํานึงถึงประโยชน์และส่วนได้ เสียรวมถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ "นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท

6. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัท ในเรื องทีเกียวกับการเพิมทุนในครัง" นี "แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว เกิดความความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
" มีการแก้ ไขเพิมเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้ าทีนนั " เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน" แทนบริ ษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง" ทีมี การแก้ ไขเพิมเติม) นอกจากนี " คณะกรรมการบริ ษัทขอรั บรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ใช้ ความระมัดระวังในการ
ดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของบุคคลในวงจํากัด และมีความเห็นว่าเป็ นนักลงทุนทีมีศกั ยภาพ และสามารถลงทุนในบริ ษัทได้ จริ ง
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

……………………….…….……..…………..
(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
กรรมการ

………………………….………..…………..
(นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์)
กรรมการ
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 5
ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ นมณี
ตําแหน่ ง :
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที 26 กันยายน 2560)
การศึกษา :
ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อย จปร.
การอบรม :

- Audit Committee Program (ACP รุ่ นที 3/2004)
- Directors Accreditation Program (DAP รุ่ น 12/2004)
- Organization Risk Management Program (ORMP รุ่ นที 4-5/2005)
- Finance for Non-Finance Director (รุ่ นที 25/2006)
- Directors Certification Program (DCP 69/2006)
- The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006)
- Role of the Compensation Committee (RCC/2006)
- หลักสูตรต้ นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008)

ประวัตกิ ารทํางาน :
- 2550 – ปั จจุบนั
- 2549 – ปั จจุบนั
- 2547 – ปั จจุบนั
- 2544 – 2547

ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
ประธานกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาพิเศษ ผบ.สูงสุด
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ประวัตกิ รรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่ อ)

2. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์
ตําแหน่ ง :
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที 26 กันยายน 2560)
การศึกษา :
- รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายตํารวจ
- ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006)
- หลักสูตร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006)
- หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation
- Rights (SARs) Way 2006
- หลักสูตร ต้ นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ

ประวัตกิ ารทํางาน :
- 2548 – ปั จจุบนั
- 2549 – ปั จจุบนั
- 2551 – ปั จจุบนั
- 2551 – ปั จจุบนั
- 2553 – ปั จจุบนั
- 2553 – ปั จจุบนั
- 2555 – 2555
- 2555 – 2555
- 2551 – 2551
- 2548 – 2549
- 2547 – 2549
- 2546 – 2549

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
ทีปรึกษากิตติมศักดิ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์
กรรมาธิการจริ ยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ทีปรึกษากิตติมศักดิ กรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร
ทีปรึกษากิตติมศักดิ กรรมาธิการยุตธิ รรมและตํารวจ วุฒสิ ภา
ทีปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสือสาร (ICT)
ทีปรึกษากรรมาธิการตํารวจ
ทีปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒสิ มาชิก
ทีปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6
เอกสารและหลักฐานทีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเงือนไขในการออกคะแนนเสียง
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที 19
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึง จะเป็ นการสร้ างความเชือมัน ให้ เกิดขึ "นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายและเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด(มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้
ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ทังนี
" " เนืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิทีนํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผัน
การยืนเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม

แต่ละรายตามทีบริ ษัทจะพิจารณาเห็น

เหมาะสม
อนึง เนืองจากได้ มีประกาศกรมทะเบียนการค้ า เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์
2550 ซึง ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ "นใหม่ ดังนันบริ
" ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบ
ฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ ามาพร้ อมนี "ด้ วย โปรดเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึงเท่ านัน
เอกสารและหลักฐานทีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนวันเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ เู ข้ าถือหุ้นร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ - นามสกุล ให้ ยืนหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง ) ซึง ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชือผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตามข้ อ1. และผู้ถือหุ้นได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้ อ1
2. นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
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1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้นซึง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมซึง มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึง ซึง ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชือของผู้แทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลของผู้ถือหุ้น ซึง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ ุคคลซึง ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการนิตบิ คุ คลซึง เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
3. ผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี "
เพิมเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
" " เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนันรั
" บรองความถูกต้ องของคํา
แปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550 ดังนี "
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว ไปซึง เป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
" Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี "
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านัน ดังนี "
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ ข. แบบใดแบบหนึง เท่านัน"
1.2 ผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
" Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ได้ จากทัง" 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคน
หนึง โดยระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผ้ ถู ือประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื องหมายหน้ ากรรมการอิสระตามทีบริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทังนี
" "บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันพฤหัสบดีท ี 19 ตุลาคม 2560 หรื อก่อนเวลาการเริ มประชุมอย่างน้ อยครึง
ชัว โมงเพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจเอกสารและให้ ทนั เวลาร่ วมประชุม
ทังนี
" " ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนทีตนถืออยู่ได้ ยกเว้ นแต่
เป็ น Custodian ทีผ้ ถู ือหุ้นซึง เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
" เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เงือนไขในการออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึง หุ้นมีเสียงหนึง สียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผยโดยใช้ วธิ ีชู
มือเว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องข้ อและทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
" เป็ นไปตามทีประธาน
ในทีประชุมกําหนด
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 7
ข้ อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะทีเกียวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนกรรมการหมด
นันต้
" องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้น
ข้ อ 18.ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
"
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี "

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการแต่
"
ละคน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ตาม (1) เลือกตังบุ
" คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
" นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
"
ง" นัน" ในกรณีทีมีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
" าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที
จะพึงเลือกตังในครั
"
ง" นัน" ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี "ขาด
ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง" ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนทีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนนัน" ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออก
จากตําแหน่ง ทังนี
" "กรรมการทีออกตามวาระนันๆอาจได้
"
รับเลือกตังใหม่
" ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบี "ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอืนๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
" " ไม่วา่ จะกําหนดเป็ นจํานวนแน่นนอน หรื อกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์
ทีจะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไปหรื อกําหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
" กรรมการมีสิทธิได้ รับ
เบี "ยเลี "ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง ได้ รับการแต่งตังเป็
" นกรรมการ ในอันทีจะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทอีกต่างหากด้ วย
ข้ อ 21. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 24.
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(5) ศาลมีคําสัง ให้ ออก
ข้ อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท และการออกมีผลนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับใบลาออกแล้ ว
กรรมการซึง ลาออกตามวรรคหนึง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 23. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึง ซึง มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง ได้ รับการเลือกตังเป็
" นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ทีตนเข้ าไปแทน
ข้ อ 24. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนหุ้นทีถือ โดยผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมวดที 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ "นสุดรอบปี ทางบัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจํานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั"
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคน ซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั"
าชือการทําหนังสือ
ขอให้ คระกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าว
นัน" ในกรณีนี "ให้ คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมทีระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื องทีเสนอ เพือทราบเพืออนุมตั หิ รื อเพือพิจารณา
รวมทังความเห็
"
นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั " านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อท้ องทีอืนทัว ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันทีและรายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี "จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคนหรื อมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
"
และไม่ว่ากรณีหนึงกรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั"
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือครัง" ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึง ชัว โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง เข้ ามาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามทีกําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง" นัน" ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
" ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง" หลังนี "ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง เป็ นประธานทีประชุม ในกรณีประธาน

34

กรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีได้ ก็ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง ซึง ได้ เข้ าร่ วม
ประชุมขึ "นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง หุ้นมีเสียงหนึง เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับนัน" ให้ เป็ นไปตามประธานในทีประชุมกําหนด
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
" ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี "

(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึ "นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี "ขาด

(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี " ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมด
"
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
"
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน
(ข) การซื "อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทําแก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
"
หรื อบางส่วนทีสําคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 35. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี "
(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ "นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
"
ออกตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
(6) พิจารณาแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอืน (ถ้ ามี)
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทัวไป ซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที………….……………….………………….
วันที ………เดือน………….…..…พ.ศ.……………
(1) ข้ าพเจ้ า,…………………………………..……… สัญชาติ ……..........อยู่บ้านเลขที …………. ถนน …………………….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
" "นรวม ……… ………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี "
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………………..…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)………………………………………..…………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ……………………………
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………...…….
หรื อ
(2)……………………………..……………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ……………………………
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ………………….
หรื อ
(3)……………………………………………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ……………………………
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
คนหนึง คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที
3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน" ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบทีกําหนดรายการต่ าง ๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที ……………….………………………...…..
วันที ……..…เดือน……….…………พ.ศ…..……..
(1) ข้ าพเจ้ า,………………………………………สัญชาติ……............อยู่บ้านเลขที.…………. ถนน …………………..…..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………….…จังหวัด………..……………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
" "นรวม …………………….…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี "
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ ………….หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนหนึง คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือ เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญ ผู้ถือครั ง" ที
3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและ
สถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง" นี " ดังนี "
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง ที 2/2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 2 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็ น 2,577,776,000 บาท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณฑ์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวนไม่ เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพือจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพือจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 6 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี "ใ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
" ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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หมายเหตุ 1.ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
"
อกตังกรรมการทั
"
งชุ
" ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
"
นรายบุคคล
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที 3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน"
4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื องเลือกตังกรรมการ
"
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตัง ให้ คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที …………………..……….…………………..
วันที …………เดือน…………..………พ.ศ.…….…..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………… สัญชาติ ……...........อยู่บ้านเลขที ….………. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง……………………..……..อําเภอ/เขต………………..………………จังหวัด……………..…………รหัสไปรษณีย์ …………….
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ………………………...……………….…………………………….…
ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
" "นรวม ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี "
หุ้นสามัญ……………………………….……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……..…………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที
3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน" 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอืนด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง" นี " ดังนี "
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
"
ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด………………………………….………….…เสี
ั"
ยง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง" นี " ดังนี "
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง ที 2/2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที 2 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็ น 2,577,776,000 บาท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 4 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณฑ์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวนไม่ เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพือจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผ้ ูถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพือจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 6 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี " ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
" ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
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ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี "ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
" คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน"
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
"
อกตังกรรมการทั
"
งชุ
" ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
"
นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที 3/2560 ในวันอังคารที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน"
4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ":
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื องเลือกตังกรรมการ
"
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 9
แผนทีสถานทีจัดประชุม
ณ ห้ อง Conference Room ชัน 4
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ
บริ ษัทจัดบริ การรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุมที;
ธนาคาร กรุ งเทพ สาขาบางจาก ลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เดินไปทางถนนสุขมุ วิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 300 เมตร
รถบริ การ รับ-ส่ง รถออกเวลา 08.00 น.
ติดต่อเจ้ าหน้ าที โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 หรื อ คุณกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี 081-845-5437
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บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
ถนนบางนา-ตราด
ตราด ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
70 หมู่ที 1 ถนนบางนา
โทร : 02-316-7777 แฟกซ์ 02-316-9146
www.yarnapund.com
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