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หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 3/2560 
บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที� 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 

วนัที� 25 กนัยายน 2560 
 
เรื�อง เชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 3/2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 2/2560 
 2. โครงการแปลงหนี "เป็นทนุ 
 3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4)  
 4. สารสนเทศการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่  
     และ (2) บคุคลในวงจํากดั ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
 5. ประวตัขิองกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะ 
 6. เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง  

    ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 3 แบบ 
9. แผนที�สถานที�จดัประชมุ ณ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน 2 

 
ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั "งที� 9/2560 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2560 ได้มีมติกําหนดให้เรียก
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที�3/2560 ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 2 เลขที� 
3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี " 
 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 2/2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 2/2560 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 2/2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1) จงึเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตโิครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้อนมุตัิโครงการแปลงหนี "เป็นทนุให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นเจ้าหนี "เงินกู้ของบริษัทที�ยินยอมให้มีการชําระหนี "บางส่วน โดยการแปลงหนี "ต้นเงินบางส่วนเป็น
ทุน ซึ�งเป็นการดําเนินการตามเงื�อนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความที�ศาล โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวนรวมไม่เกิน 
177,776,000 หุ้น (ธนาคารละไม่เกิน 88,888,000 หุ้น) มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กําหนดราคาแปลงหนี "เป็นทนุตามราคาตลาดในราคา
ที�ดีที�สุดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หรือ ราคาขั "นตํ�าหุ้นละ 0.29 บาท โดยจํานวนเงินที�จะแปลงหนี "เป็นทุนขั "นตํ�าธนาคารละ 
25,777,520 บาท รวม 2 ธนาคารจะแปลงหนี "เป็นทนุเป็นจํานวนเงินขั "นตํ�า 51,555,040 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนี "
เป็นทนุ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) และให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็น 2,577,776,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 977,776,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,600,000,000 บาท เป็น 2,577,776,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื�อรองรับการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ และเพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โปรดพิจารณารายละเอียดในแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4) 
(สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  และให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาตอ่ไป 
 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรให้อนมุตัแิก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท และให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณา ดงันี " 
เดมิ ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 1,600,000,000 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยล้านบาท) 

  แบง่ออกเป็น    1,600,000,000 หุ้น (หนึ�งพนัหกร้อยล้านหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ             1       บาท (หนึ�งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั   1,600,000,000 หุ้น (หนึ�งพนัหกร้อยล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธิ                -        หุ้น (        -          ) 
 

แก้ไขเป็น ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 2,577,776,000 บาท (สองพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื&นหกพนับาท) 
  แบ่งออกเป็น    2,577,776,000 หุน้ (สองพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื&นหกพนัหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ              1       บาท (หนึ&งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 2,577,776,000 หุน้ (สองพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื&นหกพนัหุน้) 

  หุน้บริุมสิทธิ              -     หุน้ (        -          ) 
 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที� ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพื�อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มลู
คา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมไม่เกิน 977,776,000 บาท โดย 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือ
หุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering)   

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 
คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นเจ้าหนี "เงินกู้ของบริษัทที�
ยินยอมให้มีการชําระหนี "บางส่วน โดยการแปลงหนี "ต้นเงินบางส่วนเป็นทนุ ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ  

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศการจดัสรรเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4) และให้นําเสนอต่อ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัติอ่ไป 
 



 

 

วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ
 อนึ�ง   เพื�อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั "งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครั "งนี " โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค 
ตา่งประเทศ และแตง่ตั "งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น
แบบหนึ�งตามที�ระบไุว้เทา่นั "น  
 หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการ
วา่มีกรรมการอิสระที�ไม่มีส่วนได้เสีย ดงันี " 
  1. พลโทไตรรัตน์  ปิ� นมณี

  2. พลตํารวจตรีวนัชยั วสิทุธินนัท์
 ทั "งนี " เพื�อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน 
บริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที�  19 ตุลาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 
 อนึ�ง บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
25 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
สมดุพกัการโอนหุ้นในวนัที� 26 กนัยายน 25
คําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย
 
 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
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ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 3/2560  ในวันอังคารที� 
โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
อนึ�ง   เพื�อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั "งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม

ครั "งนี " โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ที�แนบมาตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 

หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมตแิทนท่าน บริษัทขอเรียน
 

พลโทไตรรัตน์  ปิ� นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลตํารวจตรีวนัชยั วสิทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

วกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
ตุลาคม 2560 โดยบริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มา

อนึ�ง บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั "งที�  3/2560
และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ

2560 และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด
คําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

  
   ขอแสดงความนบัถือ 
        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

              (นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์) 
                ประธานกรรมการบริษัท 

ที� 24 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.   
กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบัง  

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตั "งแตเ่วลา 7.00 น.  
อนึ�ง   เพื�อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั "งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม

แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ที�แนบมาตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 โดยให้เลือกแบบใด

เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมตแิทนท่าน บริษัทขอเรียน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มา

60 (Record Date) ในวันที� 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด

เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั "งนี "ให้โฆษณา
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 1 

                   รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 2/2560 
ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที� 
   
  ประชุมเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.12  ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  
 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 3. นายเคียง  บญุเพิ�ม   กรรมการ 
 4. นางอรสโรชยา  บนุนาค  กรรมการ 
 5. นางอมรรัตน์  องัคเศกวไิล  กรรมการ 
 6. ดร.อมัพร  นิลภิรมย์   กรรมการ 
 7. ดร.พรจิต  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการ 
 8. พลโทไตรรัตน์  ปิ� นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายปิยพร  ลิ "มเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. พลตํารวจตรีวนัชยั  วสิทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ก่อนการประชุม 
 นางสาวกนิษฐ์นาถ ทดัศรี เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หนึ�งหุ้นมีหนึ�ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบตัรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงเท่านั "น และประธานฯ จะทําการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ที�ประชุมทราบ ทั "งนี " บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์
เทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
 
เริ�มการประชุม 
 นายสัมพันธ์ พนัธ์พาณิชย์  เป็นประธานในที�ประชุม แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั "งที�มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 69 

ราย  รวม 605,340,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.83 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 

1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ จงึกล่าวเปิดประชมุ เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี " 

 

วาระที� 1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งได้จดัประชุมไปเมื�อวนัที� 25 เมษายน 
2560 ซึ�งมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1. ของหนงัสือเชิญประชมุ  
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 มต ิ ที�ประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงันี " 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 1 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,723,707 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,723,707 หุ้น 
เหน็ด้วย  634,723,707 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
ไม่เหน็ด้วย                  0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
งดออกเสียง                 0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 

 ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระนี " มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน 4 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จํานวน 
73 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั "งหมด 634,723,707 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.67 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 1,600,000,000 
หุ้น 
 
วาระที� 2. มีมตอินุมัตกิารแก้ไขที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี � 
 ประธานเสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อขอให้พิจารณาแก้ไขที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท ดงันี "; 

ที�อยู่เดมิ เลขที� 42 ซอยสขุมุวทิ 81 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ที�อยู่ใหม่ เลขที& 70 หมู่ที& 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 
มติ ที�ประชมุมีอนมุตักิารแก้ไขที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท ตามที�ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี " 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 2 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  634,825,107 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,825,107 หุ้น 
เหน็ด้วย 634,825,107 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
ไม่เหน็ด้วย                       0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
งดออกเสียง                  0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 

 ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระนี " มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน 2 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จํานวน 
75 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั "งหมด 634,825,107 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.67 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 1,600,000,000 
หุ้น 
วาระที� 3. มีมตอินุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ดังนี � 
 ประธานเสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
ที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท ดงันี "; 

เดมิ   ข้อ 5 ที�ตั "งสํานกังานใหญ่ จะตั "งอยู่ ณ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
แก้ไขเป็น  ข้อ 5 ที&ตั7งสํานกังานใหญ่ จะตั7งอยู่ ณ จงัหวดั สมทุรปราการ  

มติ ที�ประชมุมีอนมุตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ตามที�ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี " 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 3 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  634,975,107 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,975,107 หุ้น 
เหน็ด้วย  634,928,877 หุ้น  คดิเป็น 99.9927 % 
ไม่เหน็ด้วย                                    0  หุ้น  คดิเป็น            0 % 
งดออกเสียง            46,230 หุ้น  คดิเป็น      0.0073 % 

 ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 ในวาระที� 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน
76 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั "งหมด 634,975,107
หุ้น 
วาระที� 4.     พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี
 ประธานฯ เสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณารับรองงบการเงินประจําปี 

มาด้วยลําดบัที� 2. ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 มต ิ ที�ประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจําปี 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 4 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน   
เหน็ด้วย  633,423,707 
ไม่เหน็ด้วย       1,551,500
งดออกเสียง                     

 ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
 ในวาระที� 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน
77 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั "งหมด 634,975,207
หุ้น 
วาระที� 5. พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 

ประธานเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 

ประกอบการขาดทนุสะสมอยู่   

มติ ที�ประชมุมีมตอินมุตังิดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 5 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน   
เหน็ด้วย   634,975,207
ไม่เหน็ด้วย                      
งดออกเสียง                     

 ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 6.    พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มีผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
ประธานฯ กล่าวปิดการประชมุเวลา 10.45 
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มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน 1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (
634,975,107 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.68 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2559 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ เสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณารับรองงบการเงินประจําปี 2559 สิ "นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

อนมุตังิบการเงินประจําปี 2559 สิ "นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงันี "

มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,975,207 หุ้น 
   634,975,207 หุ้น 

633,423,707  หุ้น  คดิเป็น 99.756 % 
1,551,500 หุ้น  คดิเป็น   0.244 % 

  0 หุ้น  คดิเป็น         0 % 
ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน 1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (
634,975,207 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.68 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 

พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 

ประธานเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 เนื�องจาก ณ วนัที� 

งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงันี "

มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,975,207 หุ้น 
   634,975,207 หุ้น 
634,975,207 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
                  0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
                  0 หุ้น  คดิเป็น       0 % 

ของจํานวนเสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา  
10.45 น. 

      ขอแสดงความนบัถือ 
          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 
   (นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์) 
                            ประธานที�ประชมุ 

(ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จํานวน 
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 1,600,000,000 

ธนัวาคม 2559 ซึ�งมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่ง

โดยมีคะแนนเสียงดงันี " 

(ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จํานวน 
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดจํานวน 1,600,000,000 

เนื�องจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีผล

โดยมีคะแนนเสียงดงันี " 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2 

โครงการแปลงหนี เป็นทุนของบริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน)  

 

1. นโยบายและวิธีดําเนินการโครงการแปลงหนี �เป็นทุน เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการ
ดาํเนินการตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

1.1 นโยบายและวธีิดาํเนินการโครงการแปลงหนี เป็นทุน  

ตามที�บริษัทได้รับอนมุตัสิินเชื�อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งยอดขาย
ของบริษัทไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถผ่อนชําระเงินให้แก่ธนาคารได้ตามเวลาที�
กําหนด จงึเป็นเหตใุห้ธนาคารทั :ง 2 ราย ได้ยื�นฟ้องดําเนินคดีกบับริษัทเพื�อให้ชําระหนี : ในปี 2554  

ต่อมา บริษัทได้เจรจากบัธนาคารทั :ง 2 ราย จนบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี : บริษัทจึงลงนามในสญัญาประนีประนอม
ยอมความที�ศาลอทุธรณ์กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2556 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 
เมื�อวนัที� 24 มิถนุายน 2556 โดยมีเงื�อนไขการชําระหนี :ในสาระสําคญัเช่นเดียวกนั สรุปได้ดงันี :; 

- บริษัทผ่อนชําระหนี :เป็นระยะเวลา 9 ปี 
- บริษัทตกลงยินยอมให้ธนาคารแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุในอตัราร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนบริษัทหลงัเพิ�มทนุตามแผน

แปลงหนี :เป็นทนุ หรือ จํานวน 88,888,000 หุ้น ตอ่ ธนาคาร 
โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมลูค่าตามบญัชีของยอดหนี :ต้นเงินและดอกเบี :ยค้างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึ�ง
การแปลงหนี :เป็นทนุของบริษัท ให้แก่ธนาคารทั :ง 2 รายในครั :งนี : มีหลกัการ คือดําเนินการชําระหนี :บางส่วนด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ให้กบัเจ้าหนี :ธนาคารทั :ง 2 ราย ซึ�งเป็นการดําเนินการตามเงื�อนไขในสญัญาประนีประนอมยอมความ  

ทั :งนี : บริษัทจะดําเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื�อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน จํานวน 
177,776,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ซึ�ง
เป็นเจ้าหนี :เงินกู้ของบริษัท ที�ยินยอมให้แปลงหนี :เป็นทนุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี : 

 

ชื�อ-นามสกลุ 
จํานวนหนี :ขั :นตํ�าที�ประสงค์จะแปลงหนี :

เป็นทนุ 
(บาท) 

จํานวนหุ้นสามญัที�ออกเพื�อการแปลง
หนี :เป็นทนุ  

(หุ้น) 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 25,777,520.00 88,888,000 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 25,777,520.00 88,888,000 

รวม   51,555,040.00 177,776,000 

ทั :งนี : ตารางข้างต้นคํานวณด้วยราคาแปลงหนี :เป็นทนุ ที�ราคาหุ้นละ 0.29 บาท โปรดดทีู�มาของราคาหุ้นที�ออกใหม่และเกณฑ์การ
กําหนดราคาหุ้น ในข้อ 6 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจดําเนินการแปลงหนี :เป็นทนุให้กบัเจ้าหนี :ที�เข้าร่วมโครงการแปลงหนี :เป็นทนุในครั :งนี :เป็นคราวเดียวพร้อม
กนัทั :งหมด หรือทยอยแปลงหนี :เป็นทุนเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทต้องเสนอขายหุ้น ทั :งหมดให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้เสนอขายหุ้นดงักล่าว 
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1.2 เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที.บริษัทจะได้รับจากการดาํเนินการตามโครงการแปลงหนี เป็นทุน 

2. เหตผุลในการแปลงหนี :เป็นทนุ  
การแปลงหนี :เป็นทนุในครั :งนี : เพื�อดําเนินการให้เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาประนีประนอมยอมความที�ศาล โดย

การแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุ  

3. ผลดีและประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการแปลงหนี :เป็นทนุ 

• บริษัทสามารถลดภาระหนี :ต้นเงินลงได้บางส่วนโดยยงัคงรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้ 

• บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ :นจากการแปลงหนี :เป็นทนุในครั :งนี : 

• การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และคู่ค้าในการ
ดําเนินธุรกิจตอ่ไป 

4. ผลเสียที�บริษัทจะได้รับจากการแปลงหนี :เป็นทนุ 
-ไม่มี- 
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2. สรุปรายการย่อของงบการเงินของปีที�แปลงหนี �เป็นทุน (ปี 2559) และงบการเงินประจําปีที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้วย้อนหลัง 3 ปีล่าสุดก่อนปีที�แปลงหนี �เป็นทุน (ปี 2556-2558) 

 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 2558  2557 และ 2556 

   
            (หน่วย:ล้านบาท) 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2559 2558 2557 2556 2559 2558 2557 2556 

สินทรัพย์ 
  

  
      สินทรัพย์หมุนเวียน 

        
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  79.86 73.89 52.64 336.36 
 

64.37 62.91 49.20 321.16 

 
เงินลงทนุชั�วคราว 13.50 13.50 13.50 11.50 

 
13.50 13.50 13.50 11.50 

 
ลกูหนี :การค้าและลกูหนี :อื�น 

         
  

ลกูหนี :การค้า - บริษัทอื�น - สทุธิ 717.60 728.91 785.08 650.72 
 

694.59 641.32 717.29 595.34 

   
          - บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 0.37 1.92 41.68 504.96 

 
5.17 6.02 107.98 599.72 

  
ลกูหนี :อื�น - บริษัทอื�น 30.52 30.68 75.45 102.42 

 
29.01 29.58 52.87 54.78 

   
    - บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 0.59 0.63 0.80 0.62 

 
2.33 0.73 9.61 18.66 

 
ลกูหนี :รอการพิสจูน์ 37.36 37.36 37.36 37.36 

 
- - - - 

 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 277.86 432.26 487.65 434.51 

 
263.44 408.92 473.21 410.55 

 
ลกูหนี :กรมสรรพากร 2.55 0.33 3.27 6.77 

 
- - - - 

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 55.79 9.79 9.55 9.31 

 
46.43 4.34 5.56 4.58 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,216.00 1,329.26 1,506.98 2,094.53 1,118.84 1,167.32 1,429.21 2,016.29 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        

 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ :าประกนั 0.32 0.32 0.32 0.32 

 
- - - - 

 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย-สทุธิ - - - - 

 
121.46 121.46 121.46 121.46 

 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 66.68 63.03 63.79 62.41 

 
10.00 10.00 10.00 10.00 

 
เงินลงทนุทั�วไป 20.26 20.26 20.26 386.40 

 
7.14 7.14 7.14 134.98 

 
เงินให้กู้ ยืม - บริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - 

 
2.00 2.00 39.00 48.00 

 
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  3,396.26 3,804.91 4,286.27 4,675.54 

 
2,916.46 3,314.89 3,775.52 4,038.51 

 
ที�ดินที�ไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน - สทุธิ 495.08 495.08 495.08 495.08 

 
495.08 495.08 495.08 495.08 

 
สิทธิการเช่า-สทุธิ 2.03 3.14 4.26 5.37 

 
2.03 3.14 4.26 5.37 

 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 19.97 25.39 32.97 24.10 

 
19.97 25.38 32.81 23.78 

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 55.28 73.08 60.14 45.09 

 
53.75 71.54 58.00 43.46 

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,055.89 4,485.22 4,963.08 5,694.31 3,627.89 4,050.64 4,543.27 4,920.65 
รวมสินทรัพย์ 5,271.90 5,814.47 6,470.06 7,788.84 4,746.73 5,217.96 5,972.48 6,936.94 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
        หนี สินหมุนเวียน 
        

 
หนี :สินที�ถึงกําหนดชําระแล้ว 5,610.60 408.66 379.29 349.86 

 
5,572.80 367.27 334.32 301.36 

 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั :นจากสถาบนัการเงิน  288.39 297.15 307.80 336.42 

 
288.39 297.15 307.80 330.42 

 
เจ้าหนี :การค้าและเจ้าหนี :อื�น 

         
  

เจ้าหนี :การค้า - บริษัทอื�น 1,579.52 1,841.07 1,220.93 974.63 
 

1,439.30 1,661.25 1,121.83 876.45 

   
          - บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 1.00 2.25 909.47 2,221.45 

 
137.49 153.76 997.44 2,300.85 

  
เจ้าหนี :อื�น     - บริษัทอื�น  187.58 286.20 274.87 240.09 

 
145.81 255.72 249.53 221.91 

   
         - บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั  - - 129.53 52.25 

 
2.80 2.28 133.45 55.29 

 
 เจ้าหนี :รอการพิสจูน์  90.30 90.30 90.30 90.30 

 
- - - - 

 
สว่นของหนี :สินตามสญัญาเช่าทางการเงินที�ถึงกําหนด 

        
  

ชําระภายในหนึ�งปี 0.82 0.84 0.52 0.40 
 

0.47 0.49 0.44 0.40 

 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 234.32 328.95 362.00 468.62 

 
234.32 328.95 362.00 468.62 

 
เงินกู้ ยืมจากบคุลภายนอก 440.00 245.00 - - 

 
- - - - 
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บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 2558  2557 และ 2556 

   
            (หน่วย:ล้านบาท) 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2559 2558 2557 2556 2559 2558 2557 2556 

 
เงินกู้ ยืมจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั - - - - 

 
117.00 42.00 - - 

 
หนี :สินหมนุเวียนอื�น 30.39 30.89 21.29 40.07 

 
29.62 29.88 20.26 39.43 

  
รวมหนี สินหมุนเวียน 8,462.92 3,531.31 3,696.00 4,774.09 7,968.01 3,138.77 3,527.07 4,594.73 

หนี สินไม่หมุนเวียน 
        

 
หนี :สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินระยะยาว - สทุธิ 0.46 1.30 1.53 1.26 

 
0.24 0.72 1.19 1.26 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ - 5,231.61 5,541.72 5,885.06 

 
- 5,231.61 5,541.72 5,885.06 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 108.32 102.58 96.68 85.60 

 
104.06 96.83 91.66 80.59 

 
หนี :สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 104.63 104.63 104.63 114.42 

 
66.61 66.61 66.61 76.40 

 
หนี :สินไมห่มนุเวียนอื�น 3.70 3.95 8.83 5.43 

 
3.70 3.95 8.83 5.43 

  
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 217.12 5,444.08 5,753.39 6,091.77 174.61 5,399.72 5,710.01 6,048.73 

รวมหนี สิน 8,680.04 8,975.38 9,449.39 10,865.87 8,142.61 8,538.49 9,237.07 10,643.46 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) 

        
 

ทนุเรือนหุ้น 
         

 
ทนุจดทะเบียน  

         
  

หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
 

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

 
ทนุที�ออกและชําระแล้ว          

  
หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

 
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,230.40 1,230.40 1,230.40 1,230.40 

 
1,230.40 1,230.40 1,230.40 1,230.40 

 
กําไร(ขาดทนุ)สะสม 

         
 

จดัสรรแล้ว 
          

  
สํารองตามกฎหมาย 38.82 38.82 38.82 38.82 

 
38.82 38.82 38.82 38.82 

  
สํารองอื�น ๆ 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
1.00 1.00 1.00 1.00 

 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (6,690.47) (6,443.24) (6,261.66) (6,359.36) 

 
(6,529.83) (6,454.48) (6,398.54) (6,840.46) 

 
องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 412.11 412.11 412.11 412.11 

 
263.72 263.72 263.72 263.72 

  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) (3,408.14) (3,160.91) (2,979.33) (3,077.03) (3,395.88) (3,320.53) (3,264.59) (3,706.52) 

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,271.90 5,814.47 6,470.06 7,788.84 4,746.73 5,217.96 5,972.48 6,936.94 

หมายเหต ุ- ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม 
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บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556 
            (หน่วย:ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2557 2556  2559  2558 2557 2556 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,502.94 7,632.95 8,860.76 11,723.49 
 

5,405.18 7,467.49 8,758.79 11,604.72 
ต้นทนุขายและให้บริการ (5,206.42) (7,339.28) (8,681.66) (11,113.30) 

 
(5,108.43) (7,199.32) (8,575.86) (11,026.07) 

กําไร(ขาดทุน)ขั �นต้น 296.52 293.67 179.10 610.20 
 

296.75 268.18 182.93 578.64 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ - - 441.81 - 

 
- - 680.11 - 

โอนกลบัค่าเผื�อหนี "สงสยัจะสญู - 11.11 14.08 1.74 
 

5.57 29.73 58.64 - 
โอนกลบัค่าเผื�อการด้อยค่าเครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน - 1.87 18.71 0.01 

 
- - - - 

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี " - - - 672.81 - - - 595.26 
กําไรจากการโอนกลบัค่าเผื�อมลูค่าสินค้าลดลง  - 45.60 13.66 - 

 
- 45.09 13.58 - 

เงินปันผลรับ 
 

- 0.27 6.92 27.11 
 

0.35 1.67 8.67 28.61 
รายได้อื�น 

 
23.34 22.96 22.08 87.55 

 
27.88 27.73 24.89 24.01 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 319.86 375.49 696.34 1,399.42 
 

330.55 372.41 968.81 1,226.52 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (53.07) (90.77) (122.23) (230.44) 
 

(45.09) (54.68) (87.68) (199.09) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (290.36) (312.46) (366.40) (466.71) 

 
(233.79) (255.53) (330.47) (379.84) 

หนี "สงสยัจะสญู - - - -  - - - (143.32) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (20.91) (22.61) (24.14) (26.97) 

 
(19.63) (21.25) (22.74) (25.53) 

รวมค่าใช้จ่าย (364.34) (425.85) (512.77) (724.11) 
 

(298.50) (331.46) (440.88) (747.79) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล (44.48) (50.35) 183.57 675.31 

 
32.05 40.95 527.93 478.74 

ต้นทนุทางการเงิน (206.77) (131.86) (98.79) (422.26) 
 

(107.40) (96.89) (95.80) (413.16) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้นิติบคุคล - - 9.79 25.87 

 
- - 9.79 25.87 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 4.01 0.64 3.13 5.59 
 

- - - - 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (247.23) (181.58) 97.70 284.52 
 

(75.35) (55.94) 441.92 91.45 

การแบง่ปันกําไร (ขาดทนุ) 
 สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (247.23) (181.58) 97.70 284.52 

 
(75.35) (55.94) 441.92 91.45 

 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ - - - - 

 
- - - - 

 
(247.23) (181.58) 97.70 284.52 

 
(75.35) (55.94) 441.92 91.45 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั "นพื "นฐาน (บาท)  
 กําไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) (0.15) (0.11) 0.06 0.18 

 
(0.05) (0.03) 0.28 0.06 

 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกั (ล้านหุ้น) 1,600 1,600 1,600 1,600 

 
1,600 1,600 1,600 1,600 

หมายเหต ุ- ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม 
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บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556 
            (หน่วย:ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2557 2556  2559  2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
 ขาดทนุสทุธิ (247.23) (181.58) 97.70 284.52 

 
(75.35) (55.94) 441.92 91.45 

 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 

  - เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมการดําเนินงาน          

 
ค่าเสื�อมราคา 466.59 609.61 638.13 718.22 

 
450.65 581.67 616.23 683.35 

 
หนี :สงสยัจะสญู (รายการโอนกลบั) 0.10 (11.11) (14.08) (1.74) 

 
(5.47) (29.73) (58.64) 143.32 

 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนตดัจ่าย 6.67 7.58 6.91 6.33 

 
6.66 7.43 6.75 6.17 

 
สิทธิการเช่าตดัจ่าย 1.11 1.11 1.11 1.11 

 
1.11 1.11 1.11 1.11 

 
กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน 0.47 (0.21) (0.07) 1.26 

 
0.47 (0.21) (0.07) 1.26 

 
ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้า(รายการโอนกลบั) 9.01 (45.60) (13.66) 43.43 

 
8.97 (45.09) (13.58) 42.43 

 
(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (0.44) (0.35) (7.34) (60.78) 

 
(0.42) (0.79) (6.47) (1.02) 

 
ขาดทนุจากการด้อยค่าเครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลบั) - (1.87) (18.71) (0.01) 

 
- - - - 

 
กําไรจากการขายเงินลงทนุทั�วไป - - (441.81) - 

 
- - (680.11) - 

 
โอนกลบัค่าเผื�อการด้อยค่าจากเงินลงทนุ - - - (0.10) 

 
- - - (0.10) 

 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (4.01) (0.64) (3.13) (5.59) 

 
- - - - 

 
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี : - - - (672.81) 

 
- - - (595.26) 

 
เงินปันผลรับ - (0.27) (6.92) (27.11) 

 
(0.35) (1.67) (8.67) (28.61) 

 
ผลประโชน์พนกังาน 13.10 12.28 12.42 8.49 

 
12.30 11.55 11.73 7.38 

 
ต้นทนุทางการเงิน 206.77 131.86 98.79 422.26 

 
107.40 96.89 95.80 413.16 

 
ภาษีเงินได้ - - (9.79) (25.87) 

 
- - (9.79) (25.87) 

กําไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี.ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สิน
ดาํเนินงาน 452.14 520.82 339.56 691.59 

 
505.97 565.20 396.21 738.78 

 
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ :น) ลดลง 

 ลกูหนี :การค้าและลกูหนี :อื�น - บริษัทอื�นและบริษัทเกี�ยวข้องกนั  12.48 152.19 369.87 332.71 
 

(54.03) 210.31 380.83 399.09 

 
สินค้าคงเหลือ 145.38 101.00 (39.49) (56.17) 

 
136.51 109.38 (49.09) (47.94) 

 
ลกูหนี :กรมสรรพากร 4.17 2.29 0.65 33.78 

 
6.08 (0.55) (2.62) 36.76 

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น (46.00) (0.24) (0.24) (1.45) 

 
(42.09) 1.22 (0.98) (0.51) 

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 17.80 (12.95) (15.05) (12.86) 

 
17.80 (13.54) (14.54) (13.27) 

 
หนี :สินดําเนินงาน เพิ�มขึ :น (ลดลง)          

 
เจ้าหนี :การค้าและเจ้าหนี :อื�น - บริษัทอื�นและบริษัทเกี�ยวข้องกนั  (361.42) (405.27) (361.49) (575.08) 

 
(347.62) (429.23) (360.10) (581.85) 

 
หนี :สินหมนุเวียนอื�น  (0.50) 9.60 (18.78) (35.52) 

 
(0.26) 9.63 (19.17) (32.66) 

 
หนี :สินไมห่มนุเวียนอื�น  (0.25) (4.88) 3.40 4.89 

 
(0.25) (4.87) 3.40 4.89 

 
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 223.80 362.57 278.43 381.90 

 
222.11 447.54 333.94 503.31 

 
ภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ที�จ่าย (6.39) 0.65 2.86 3.91 

 
(6.08) 0.55 2.62 5.23 

 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7.36) (6.38) (1.35) (1.29) 

 
(5.07) (6.38) (0.66) (0.80) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 210.05 356.84 279.94 384.51 210.97 441.71 335.90 507.73 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
 เงินลงทนุชั�วคราว - - (2.00) 10.00 

 
- - (2.00) 10.00 

 
เงินให้กู้ ยืม - บริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - 

 
5.57 66.73 67.64 (171.32) 

 
เงินสดจ่ายเพื�อซื :อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (57.98) (132.03) (229.82) (249.64) 

 
(52.25) (126.17) (353.35) (183.23) 

 
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 0.48 5.99 7.44 67.21 

 
0.44 5.93 6.58 5.92 

 
เงินสดจ่ายเพื�อซื :อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (1.25) (0.00) (15.78) (0.04) 

 
(1.25) - (15.78) (0.03) 

 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทั�วไป - - 215.81 - 

 
- - 215.81 - 

 เงินสดจ่ายเพิ�มทนุในบริษัทร่วม - - - (4.00)  - - - (4.00) 

 
เงินสดรับจากเงินปันผล 0.35 1.67 8.67 28.61 

 
0.35 1.67 8.67 28.61 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (58.40) (124.37) (15.68) (147.86) (47.13) (51.84) (72.42) (314.06) 



 

13 
 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 และ 2556 
            (หน่วย:ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2557 2556  2559  2558 2557 2556 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชี/เงินกู้ ยืมระยะสั :นจากสถาบนัการเงิน:          

 
 - หนี :สินที�ถึงกําหนดชําระแล้ว/หนี :สินตามคําพิพากษา           

 
   และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (224.81) (394.17) (519.62) (399.50) 

 
(180.59) (363.41) (509.92) (371.04) 

 
เงินสดจ่ายเจ้าหนี :ตามสญัญาเช่าทางการเงิน (0.85) 0.09 (0.04) (0.53) 

 
(0.51) (0.41) (0.03) (0.53) 

 
เงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ย - - - - 

 
100.00 42.00 - - 

 
เงินสดจ่ายคืนกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ย - - - - 

 
(25.00) - - - 

 
เงินกู้ ยืมจากบคุลภายนอก 440.00 245.00 - - 

 
- - - - 

 
เงินสดจ่ายคืนกู้ ยืมจากบคุคลภายนอก (245.00) - - - 

 
- - - - 

 
เงินสดจ่ายดอกเบี :ย (115.02) (62.14) (28.31) (231.84) 

 
(56.28) (54.34) (25.50) (197.77) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (145.68) (211.22) (547.98) (631.88) (162.38) (376.16) (535.45) (569.34) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ.มขึ น (ลดลง) สุทธิ 5.97 21.25 (283.72) (395.22) 
 

1.46 13.72 (271.97) (375.67) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 73.89 52.64 336.36 731.58 
 

62.91 49.20 321.16 696.83 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ นปี 79.86 73.89 52.64 336.36 64.37 62.91 49.20 321.16 

หมายเหต ุ- ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม 

 

3. ชื�อ ที�อยู่และจาํนวนหนี �ของเจ้าหนี �แต่ละรายที�บริษัทประสงค์จะออกหุ้นใหม่เพื�อชําระหนี �ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

ชื�อ ที�อยู่ 

จํานวนหนี "ขั "นตํ�าที�
ประสงค์จะออกหุ้น
ใหม่เพื�อชําระหนี " 

(บาท) 

ราคาขั "นตํ�าของ
หุ้นสามญัที�ออก

ใหม่ 
(บาทตอ่หุ้น) 

จํานวนหุ้นสามญัที�จะ
ออกใหมเ่พื�อชําระหนี " 

(หุ้น) 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

25,777,520.00 0.29 88,888,000 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 1222 ถนนพระรามที� 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

25,777,520.00 0.29 88,888,000 

รวม  51,555,040.00  177,776,000 
หมายเหต:ุ โปรดดทีู�มาของราคาหุ้นที�ออกใหม่และเกณฑ์การกําหนดราคาหุ้น ในข้อ 6 
 

4. ชื�อและจํานวนหนี �ของเจ้าหนี �รายอื�นแต่ละรายนอกจากเจ้าหนี �ตาม (3) ที� มีจํานวนหนี �สูงสุด 10 ลําดับแรก ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2559 

ชื�อ 
จํานวนหนี "  

(บาท) 
ประเภทของหนี " 

1. บริษัทวาย เอส ภณัฑ์ จํากดั 750,783,422.61 เจ้าหนี "การค้า 
2. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 400,315,062.76 เงินกู้ ยืม , ดอกเบี "ยค้างจ่าย 

3. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 234,319,329.82 เงินกู้ ยืม , ดอกเบี "ยค้างจ่าย 
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ชื�อ 
จํานวนหนี "  

(บาท) 
ประเภทของหนี " 

2. บริษัทโชนนั ยนิูเทค (ประเทศไทย) จํากดั 126,111,360.54 เจ้าหนี "การค้า 

 บริษัทซงัโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จํากดั 119,134,980.91 เจ้าหนี "การค้า 

6. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 117,298,752.29 เงินกู้ ยืม , ดอกเบี "ยค้างจ่าย 

7. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 98,092,458.78 เงินกู้ ยืม 
8. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 73,000,000.00 เงินกู้ ยืม 
9. บริษัทที ที ออโตโมทีฟ สตีล(ไทยแลนด์)จํากดั 43,344,244.48 เจ้าหนี "การค้า 

10. บริษัทเอเชี�ยน ยนิูตี " พาร์ท จํากดั 38,291,692.13 เจ้าหนี "การค้า 
 

5. ชนิดและจาํนวนหุ้นที�บริษัทจะออกใหม่เพื�อชําระหนี �แก่เจ้าหนี �แต่ละรายตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จํานวน 177,776,000  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เจ้าหนี "แต่ละรายเพื�อ
ชําระหนี "ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ โดยมีรายละเอียดตามตารางในข้อ 3  

 
6. ราคาหุ้นที�ออกใหม่และเกณฑ์การกําหนดราคาหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ�มทนุออกใหม่ที�จดัสรรให้กบัเจ้าหนี " จํานวนรวม 177,776,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กําหนดราคาแปลงหนี "
เป็นทนุที�ราคาขั "นตํ�าหุ้นละ 0.29 บาท โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดราคาเกิดจากการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private 
Placement) จะเป็นไปตามราคาที�กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท ซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สุดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ ลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดยการ
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื�อนไข ดงันี " 

(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที�ดีที�สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กล่าวคือ เป็นราคาที� (1) ไม่ตํ�ากว่าราคาถวั
เฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทําการ
ตดิตอ่กนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาที�นามาถวัเฉลี�ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการ
ซื "อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั "งนี " วนักาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัทําการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ ลงทุน 
ทั "งนี " บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคาดงักล่าว หรือ (2) ไม่ตํ�ากว่าราคาที�กําหนดโดย
ผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที�จะซื "อหุ้นที�ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที�ต้องการ (Book 
Building) ซึ�งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ (3) ในกรณีที�บริษัทแสดงต่อสํานกังานได้ว่าราคาตลาด มิได้สะท้อนถึงมูล
ค่าที�แท้จริงของหุ้นและมีเหตทีุ�ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา Book Building บริษัทอาจใช้ราคายุติธรรมที�
ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ในบญัชีที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบแทน
ได้ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออก
ใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั และ 

(ข)  ไม่ตํ�ากวา่หุ้นละ 0.29 บาทซึ�งเป็นราคาที�เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  

(ค) ในการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนข้างต้น บริษัทต้องเสนอขายหุ้นท ั◌้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัที�ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้เสนอขายหุ้นดงักล่าว 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 
วันที� 7 กันยายน 2560 

 
ข้าพเจ้าบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั "งที� 9/2560 ประชุมเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 
2560 เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ดงัตอ่ไปนี " 

1. การเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 977,776,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 1,600,000,000 
บาท เป็น 2,577,776,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุใน
ลกัษณะดงันี " 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทตอหุ้น) 

ทั �งหมด 
(บาท) 

� แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 977,776,000 1.00 977,776,000 

n แบบมอบอํานาจทั�วไป 
(General Mandate)  

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี " 
2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

• แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 
จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื �อและ
ชําระเงนิค่าหุ้น 

2.1 ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที� 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Right Offering)  
โปรดดหูมายเหตขุ้อ (1) และ (3) 

800,000,000 2:1 0.29 18 - 22 ธนัวาคม 2560 
 

2.2 บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�ง
เป็นเจ้าหนี "ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ 

177,776,000 - โปรดด ู
หมายเหต ุ
ข้อ (2) และ (3) 

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ (2) และ (3) 

หมายเหตุ: 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน
จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.29 บาท ซึ�งเป็นราคาซื "อขายล่าสุดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุไม่เกินสิทธิของ
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ตน โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) ในวนัที� 25 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื�อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัที� 26 กนัยายน 2560 โดยกําหนดวนัจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในระหว่างวนัที� 18 - 22 ธันวาคม 2560  ทั7งนี7 สิทธิในการจอง

ซื7อหุน้สามญัเพิ&มทนุ ยงัมีความไม่แน่นอน เนื&องจากตอ้งรอการอนมุติัจากที&ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private 
Placement) ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึ�ง SCB และ BAY ไม่ได้เป็นบุคคลเกี�ยวโยงกนัของ
บริษัท  

โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที�กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท ซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สดุในช่วงที�เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558 เรื�อง 
การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื�อนไข 
ดงันี " 

(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที�ดีที�สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กล่าวคือ เป็นราคาที� (1) ไม่ตํ�ากว่า
ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน
สิบห้าวนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาที�นามาถัวเฉลี�ยดงักล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื "อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั "งนี " วนักาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัทําการ
ก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ ลงทุน ทั "งนี " บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคา
ดงักล่าว หรือ (2) ไม่ตํ�ากวา่ราคาที�กําหนดโดยผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที�จะซื "อหุ้นที�ออก
ใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที�ต้องการ (Book Building) ซึ�งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ (3) ในกรณีที�บริษัท
แสดงตอ่สํานกังานได้วา่ราคาตลาด มิได้สะท้อนถงึมลูคา่ที�แท้จริงของหุ้นและมีเหตทีุ�ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคา Book Building บริษัทอาจใช้ราคายุติธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ในบญัชีที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบแทนได้ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั และ 

(ข) ไม่ตํ�ากวา่หุ้นละ 0.29 บาทซึ�งเป็นราคาที�เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็นราคาที�มี
ความสมเหตสุมผลเมื�อคํานงึถงึประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถงึผลกระทบที�จะเกิดขึ "นกบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท  

ทั "งนี " ในการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุข้างต้น บริษัทต้องเสนอขายหุ้นทั "งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแตว่นัที�ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้เสนอขายหุ้นดงักล่าว 

(3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท ซึ�งเป็นบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
มีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี�ยนแปลงรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักล่าวได้ ซึ�งจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบั
ของหลกัเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยอาจรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นครั "งเดียวหรือเป็นครั "ง ๆ 
ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน การกําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใน
วงจํากัด) การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว (2) การแต่งตั "งที�
ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทําความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ดงักล่าว รวมทั "งดําเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในคําขออนญุาตต่าง ๆ คํา
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ขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ รวมถึงการจดัการและการยื�นคําขอ
อนญุาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้น
สามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและ
สมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวข้างต้น 

ทั "งนี " หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นตามข้อ (1) และ (2) ดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดั
หุ้นสามญัเพิ�มทนุส่วนที�เหลือทิ "ง 

 
2.2  การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น - ให้ตดัเศษของหุ้นทิ "ง 

 
2.3  จํานวนหุ้นคงเหลือที�ยงัมิได้จดัสรร -ไม่มี- 
 
3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 3/2560 ในวนัที� 24 ตลุาคม เวลา 9.00 น. ณ ณ ห้อง Conference room ชั "น 4 โรงงาน 2 เลขที� 3 หมู่ 
7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อ
สิทธิเข้าร่วมประชมุ ในวนัที� 25 กนัยายน 2560 และ ให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 26 กนัยายน 2560 
 
4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต 

4.1  บริษัทจะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื�อรับหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียน และ

เข้าทําการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื�องจากหุ้นของบริษัทถูกขึ "นเครื�องหมายห้ามซื "อขาย (SP) และ
บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการให้พ้นเหตุเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ผู้ ที�ใช้สิทธิจองซื "อหุ้นเพิ�มทนุจะยังไม่สามารถซื "อขายหุ้น
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

5.1  สําหรับการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั บริษัทจะไม่ได้รับชําระคา่หุ้นเป็นเงินสด แตเ่ป็นการแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุ เพื�อลด
ภาระหนี "บางส่วนกบัธนาคาร 2 ราย (SCB และ BAY) โดยการดําเนินการแปลงหนี "เป็นทนุในครั "งนี "เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขของ
สัญญาประนีประนอมยอมความที�ศาล ซึ�งจะช่วยลดภาระหนี "ลงขั "นตํ�าจํานวน 51,555,040 บาท โดยยังคงรักษาสภาพคล่องของ
บริษัทได้ 

5.2  เงินทนุที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ บริษัทจะนํามาใช้เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคตและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของตนจากการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากดัตามโครงการ
แปลงหนี "เป็นทนุ 

 
6. ประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการเพิ�มทุน 

6.1 การเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ จะมีประโยชน์กบับริษัท ดงันี " 
- บริษัทสามารถลดภาระหนี "ต้นเงินลงได้ขั "นตํ�าเป็นจํานวนเงิน 51,555,040 บาท โดยยงัคงรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้ โดย

งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 หนี "สินที�จะครบกําหนดชําระแล้วของบริษัทมีจํานวนเงิน 5,610,595,927 บาท 
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- บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ "นจากการแปลงหนี "เป็นทนุในครั "งนี " 
- การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และคู่ค้าในการดําเนินธุรกิจ

ตอ่ไป 
6.2  เงินทนุที�ได้จากการเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิจะใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในอนาคตซึ�งจะผลให้ผล

ประกอบการของบริษัทดีขึ "นในอนาคต 
 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ�มทุน 

7.1  นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) แต่ทั "งนี " การจ่ายเงินปันผลต้องนําปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระเงินกู้สถาบนัการเงินต่าง ๆ ตามเงื�อนไขการกู้ ยืมซึ�งการพิจารณาดงักล่าวจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น 

7.2  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้จองซื "อหุ้นเพิ�มทนุจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท เริ�มตั "งแต่ผู้ จองซื "อหุ้นได้รับ การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทแล้ว โดยมีชื�อปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั "งนี " เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี " ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั "งมี
การแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ดงันั "น ในกรณีที�บริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
8. รายละเอียดอื�น ๆ ที�จาํเป็นสําหรับการอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น 

• โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัโครงการแปลงหนี "เป็นทนุของบริษัท ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 โครงการแปลงหนี "เป็นทนุ  

• โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิและบคุคลในวงจํากดั ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  

 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลําดับ ขั �นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที� 9/2560  7 กนัยายน 2560 

2 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

วสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 3/2560 และสิทธิในการจองซื "อหุ้นเพิ�มทนุ (Rights 

Offering) 

25 กนัยายน 2560 

3 วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิด

สมดุทะเบียน เพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที� 3/2560 

26 กนัยายน 2560  
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ลําดับ ขั �นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

และสิทธิในการจองซื "อหุ้นเพิ�มทนุ (Rights Offering)  

4 วนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 3/2560 24 ตลุาคม 2560 

5 ดําเนินการจดทะเบียนมตเิพิ�มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น

มีมตอินมุตัิ 

6 วนัจองซื "อและชําระเงินคา่หุ้นเพิ�มทนุสําหรับผู้ ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) 18 - 22 ธนัวาคม 2560 

7 ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนัหลงัสิ "นสดุระยะเวลาจองซื "อ
และชําระเงินคา่หุ้นเพิ�มทนุ 

 

 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี "ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ  
 
 
 

 
ลายมือชื�อ …………………………………… กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท 

(นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์) 
 
 
 

ลายมือชื�อ …………………………………… กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท 
(นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์) 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

ของบริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 
วันที� 7 กันยายน 2560 

 
 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
977,776,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน1,600,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 2,577,776,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 977,776,000 หุ้น ซึ�งมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ดงันั "น บริษัทจึงได้จดัเตรียมสารสนเทศที�เป็นสาระสําคญั
ตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.73/2558 เรื�อง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเพื�อขออนมุตักิารออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี " 

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน ไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวน
หุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ โดยกําหนดราคาขายที�ราคา
หุ้นละ 0.29 บาท ซึ�งเป็นราคาซื "อขายล่าสุดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุไม่
เกินสิทธิของตน โดยบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัที� 25 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 
26 กนัยายน 2560 ทั7งนี7 สิทธิในการจองซื7อหุน้สามญัเพิ&มทนุ ยงัมีความไม่แน่นอน เนื&องจากต้องรอการอนมุติัจากที&ประชมุผู้ถือ
หุน้ 

2) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน ไม่เกิน 177,776,000 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
โครงการแปลงหนี "เป็นทนุ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จํากดั (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึ�ง SCB และ BAY ไม่ได้เป็นบคุคลเกี�ยวโยงกนัของบริษัท 

โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที�กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท ซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นราคาเสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สุดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ.
72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น
อยู่ภายใต้เงื�อนไข ดงันี " 

(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที�ดีที�สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กล่าวคือ เป็นราคาที� (1) ไม่ตํ�า
กว่าราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกัน 
แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาที�นามาถัว
เฉลี�ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื "อขายหุ้นในแตล่ะวนั ทั "งนี " วนักาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า
สามวนัทําการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ลงทุน ทั "งนี " บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 
10% จากราคาดงักล่าว หรือ (2) ไม่ตํ�ากว่าราคาที�กําหนดโดยผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ ลงทุนสถาบนัแสดงความ
ประสงค์ที�จะซื "อหุ้นที�ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที�ต้องการ (Book Building) ซึ�งผ่านการสํารวจโดยบริษัท
หลกัทรัพย์ หรือ (3) ในกรณีที�บริษัทแสดงตอ่สํานกังานได้วา่ราคาตลาด มิได้สะท้อนถงึมลูค่าที�แท้จริงของหุ้นและมีเหตทีุ�
ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา Book Building บริษัทอาจใช้ราคายุติธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษา
ทางการเงินที�อยู่ในบญัชีที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบแทนได้ ตาม
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หลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�
ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั และ 

(ข) ไม่ตํ�ากวา่หุ้นละ 0.29 บาทซึ�งเป็นราคาที�เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็นราคา
ที�มีความสมเหตสุมผลเมื�อคํานงึถงึประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถงึผลกระทบที�จะเกิดขึ "นกบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท  

ทั "งนี " ในการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุข้างต้น บริษัทต้องเสนอขายหุ้นทั "งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที�
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้เสนอขายหุ้นดงักล่าว 

3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท ซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี�ยนแปลงรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักล่าวได้ ซึ�งจะต้องอยู่
ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นครั "ง
เดียวหรือเป็นครั "ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ การกําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจดัสรร
หุ้นให้กบับคุคลในวงจํากดั) การชําระคา่หุ้น รวมถงึเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว 
(2) การแต่งตั "งที�ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทําความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว รวมทั "งดําเนินการตา่ง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว และ (3) ลงนาม
ในคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
รวมถึงการจดัการและการยื�นคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวข้างต้น 

หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นตามข้อ (1) และ (2) ดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้น
สามญัเพิ�มทนุส่วนที�เหลือทิ "ง 

ทั "งนี " การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัในครั "งนี "เป็นกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริษัทเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด จะถือว่าได้รับอนญุาตจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ต่อเมื�อบริษัท
ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นที�ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั 

 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

สําหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุของบริษัทครั "งนี " เป็นการจดัสรรหุ้น
เพิ�มทุนให้แก่เจ้าหนี "ธนาคาร 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ�งบริษัท
ดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาประนีประนอมยอมความที�ศาล โดยบริษัทตกลงยินยอมให้ธนาคารแปลงต้นเงินบางส่วนเป็น
ทนุในอัตราร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนบริษัทหลังเพิ�มทนุตามแผนแปลงหนี "เป็นทนุ หรือ จํานวน 88,888,000 หุ้น ต่อ ธนาคาร ดงันั "นจึง
จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุให้ธนาคารทั "ง 2 รายรวมเป็นจํานวน 177,776,000 หุ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน และแผนการใช้เงนิ 

• การออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Right Offering) 
บริษัทเพิ�มทนุไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

อตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่ โดยกําหนดราคาขายที�ราคาหุ้นละ 0.29 บาท โดยบริษัทมีวตัถุประสงค์จะนําเงินดงักล่าวไป
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ใช้เพิ�มเตมิกระแสเงินสด เป็นเงินทนุหมนุเวียน เงินทนุสํารองในการดําเนินงานและและเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของตนจากการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดัตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ 

 

• การออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลจาํกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
บริษัทเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 177,776,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งเป็น

การแปลงหนี "เป็นทนุ ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“SCB”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น และ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) (“BAY”) จํานวนไม่เกิน 88,888,000 หุ้น ซึ�งบริษัทจะไม่ได้รับชําระค่าหุ้นเป็นเงินสด ทั "งนี " โครงการ
แปลงหนี "เป็นทนุให้กบัเจ้าหนี "ธนาคาร 2 ราย เกิดจากในอดีต บริษัทได้รับอนมุตัสิินเชื�อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถ
ผ่อนชําระเงินให้แก่ธนาคารได้ตามเวลาที�กําหนด จงึเป็นเหตใุห้ธนาคารทั "ง 2 ราย ได้ยื�นฟ้องดําเนินคดีกบับริษัทเพื�อให้ชําระหนี " ในปี 2554  

ตอ่มา บริษัทได้เจรจากบัธนาคารทั "ง 2 ราย จนบรรลขุ้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี " บริษัทจึงลงนามในสญัญาประนีประนอมยอม
ความที�ศาลอทุธรณ์กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2556 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) เมื�อ
วนัที� 24 มิถนุายน 2556 โดยมีเงื�อนไขการชําระหนี "ในสาระสําคญัเช่นเดียวกนั สรุปได้ดงันี "; 

- บริษัทผ่อนชําระหนี "เป็นระยะเวลา 9 ปี 
- บริษัทตกลงยินยอมให้ธนาคารแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุในอตัราร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนบริษัทหลงัเพิ�มทนุตามแผน

แปลงหนี "เป็นทนุ หรือ จํานวน 88,888,000 หุ้น ตอ่ ธนาคาร 
โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าตามบญัชีของยอดหนี "ต้นเงินและดอกเบี "ยค้างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึ�ง
การแปลงหนี "เป็นทนุของบริษัท ให้แก่ธนาคารทั "ง 2 รายในครั "งนี " มีหลกัการ คือดําเนินการชําระหนี "บางส่วนด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ให้กบัเจ้าหนี "ธนาคารทั "ง 2 ราย ซึ�งเป็นการดําเนินการตามเงื�อนไขในสญัญาประนีประนอมยอมความ  

ทั "งนี " บริษัทจะดําเนินการจดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 177,776,000 
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นเจ้าหนี "เงินกู้
ของบริษัทที�ยินยอมให้แปลงหนี "เป็นทนุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

ชื�อ-นามสกลุ 
จํานวนหนี "ขั "นตํ�าที�ประสงค์จะแปลงหนี "

เป็นทนุ 
(บาท) 

จํานวนหุ้นสามญัที�ออกเพื�อการแปลง
หนี "เป็นทนุ  

(หุ้น) 
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 25,777,520.00 88,888,000 
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 25,777,520.00 88,888,000 

รวม   51,555,040.00 177,776,000 

ทั "งนี " ตารางข้างต้นคํานวณด้วยราคาแปลงหนี "เป็นทนุ ที�ราคาหุ้นละ 0.29 บาท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจดําเนินการแปลงหนี "เป็นทนุให้กบัเจ้าหนี "ที�เข้าร่วมโครงการแปลงหนี "เป็นทนุในครั "งนี "เป็นคราวเดียวพร้อมกนั
ทั "งหมด หรือทยอยแปลงหนี "เป็นทนุเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดมิจากการเสนอขายหุ้น 

การพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา 3 กรณี ได้แก่ 

4.1 กรณีวเิคราะห์ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดมิซึ�งใช้สิทธิทั �งจาํนวนเท่านั�น 

1)  ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
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ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
Control Dilution  = QeRO / (Qo + QeRO) 
Qo    = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
QeRO   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 800,000,000 หุ้น 
Control Dilution  = 800,000,000 / (1,600,000,000 + 800,000,000) 
   = 33.33% 

2)  ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดย
กําหนดราคาขายที�ราคาหุ้นละ 0.29 บาท ซึ�งเป็นราคาซื "อขายล่าสดุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ยงัไม่สามารถคํานวณผลกระทบด้าน
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื�องจากหุ้นของบริษัทถกูห้ามซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีราคา
ตลาดที�ใช้สําหรับการคํานวณ  

3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution)  

ผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
EPS Dilution  =  ((NI/Qo) – (NI / Qo + QeRO)) / (NI/Qo) หรือ 
   = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
NI   = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้านบาท 
Qo    = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
QeRO   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 800,000,000 หุ้น 
EPS ก่อนเสนอขาย   = (ขาดทนุสทุธิ) / Qo   

= (247.23) ล้านบาท / 1,600 ล้านหุ้น 
= (0.15) บาท / หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย  = (ขาดทนุสทุธิ) / (Qo + QeRO)  
= (247.23) ล้านบาท / 2,400 ล้านหุ้น  
= (0.10) บาท / หุ้น 

EPS Dilution   = ((0.15) – (0.10)) / (0.15) 
   = 33.33%  

 ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัทประจําปีสิ "นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทนุสุทธิ (247.23) ล้านบาท ดงันั "น 
การคํานวณผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไรดงักล่าว จงึคํานวณจากข้อมลูขาดทนุสทุธิของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที�บริษัทมีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share 
Dilution) จะลดลงตามสดัส่วนการถือหุ้นซึ�งเทา่กบัร้อยละ 33.33  

 

4.2 กรณีวเิคราะห์ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้บุคคลในวงจํากัด จากโครงการแปลงหนี �เป็นทุน
เท่านั�น 

1)  ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
Control Dilution  = QePP / (Qo + QePP) 
Qo    = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
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QePP   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการแปลงหนี "เป็นทนุ จํานวน 177,776,000 หุ้น 
Control Dilution  = 177,776,000 / (1,600,000,000 + 177,776,000) 
   = 10.00% 

2)  ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในครั "งนี " ยงัไม่สามารถคํานวณผลกระทบ
ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื�องจากยังไม่มีการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ดงักล่าว ซึ�งการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที�
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทของบริษัทซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สดุในช่วงที�เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ 
 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงแล้วนั "น อาจจะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ในอนาคต 

3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution)  

ผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
EPS Dilution  =  ((NI/Qo) – (NI / Qo + QePP)) / (NI/Qo) หรือ 
   = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
NI   = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้านบาท 
Qo    = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
QePP   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการแปลงหนี "เป็นทนุ จํานวน 177,776,000 หุ้น 
EPS ก่อนเสนอขาย   = (ขาดทนุสทุธิ) / Qo   

= (247.23) ล้านบาท / 1,600 ล้านหุ้น 
= (0.15) บาท / หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย  = (ขาดทนุสทุธิ) / (Qo + QePP)  
= (247.23) ล้านบาท / 1,778 ล้านหุ้น  
= (0.14) บาท / หุ้น 

EPS Dilution   = ((0.15) – (0.14)) / (0.15) 
   = 10.00%  

 ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัทประจําปีสิ "นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทนุสุทธิ (247.23) ล้านบาท ดงันั "น 
การคํานวณผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไรดงักล่าว จงึคํานวณจากข้อมลูขาดทนุสทุธิของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที�บริษัทมีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share 
Dilution) จะลดลงตามสดัส่วนการถือหุ้นซึ�งเทา่กบัร้อยละ 10  

 

4.3 กรณีวเิคราะห์ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้บุคคลในวงจํากัด จากโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
และผู้ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิทั �งจาํนวน 

1)  ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
Control Dilution = (QePP + QeRO) / (Qo + QePP + QeRO) 
Qo   = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
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QePP  = จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการแปลงหนี "เป็นทนุ จํานวน 177,776,000 หุ้น 
QeRO  =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 800,000,000 หุ้น 
Control Dilution = (177,776,000 + 800,000,000) / (1,600,000,000 + 177,776,000 + 800,000,000) 
  = 37.93%  

2)  ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในครั "งนี " ยงัไม่สามารถคํานวณผลกระทบ
ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื�องจากยังไม่มีการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ดงักล่าว ซึ�งการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที�
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะ
เป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สดุในช่วงที�เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ 
 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงแล้วนั "น อาจจะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ในอนาคต 

3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share Dilution)  

ผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไร (Earning Per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงันี " 
EPS Dilution  =  ((NI/Qo) – (NI / Qo + QeRO + QePP)) / (NI/Qo) หรือ 

    = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
NI   = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน (247.23) ล้านบาท 
Qo    = จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
QePP   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการแปลงหนี "เป็นทนุ จํานวน 177,776,000 หุ้น 
QeRO   =  จํานวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ "นจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 800,000,000 หุ้น 
EPS ก่อนเสนอขาย   = (ขาดทนุสทุธิ) / Qo   

= (247.23) ล้านบาท / 1,600 ล้านหุ้น 
= (0.15) บาท / หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย  = (ขาดทนุสทุธิ) / (Qo + QeRO + QePP)  
= (247.23) ล้านบาท / 2,578 ล้านหุ้น  
= (0.10) บาท / หุ้น 

EPS Dilution   = ((0.15) – (0.10)) / (0.15) 
   = 37.93%  

 ตามงบการเงินรวมของบริษัทประจําปีสิ "นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทนุสุทธิ (247.23) ล้านบาท ดงันั "น การคํานวณ
ผลกระทบตอ่การลดลงของส่วนแบง่กําไรดงักล่าว จงึคํานวณจากข้อมลูขาดทนุสทุธิของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที�บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ การคํานวณผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Per Share 
Dilution) จะลดลงตามสดัส่วนการถือหุ้นซึ�งเทา่กบัร้อยละ 37.93 

 ทั "งนี " เมื�อเปรียบเทียบประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการดําเนินการแปลงหนี "เป็นทนุให้แก่เจ้าหนี "ธนาคาร 2 รายภายใต้สัญญา
ประนีประนอมยอมความที�ศาล โดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ตาม
โครงการแปลงหนี "เป็นทนุกบัผลกระทบตอ่ส่วนแบง่กําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรตอ่หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการ
บริษัทเหน็วา่การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบ
ต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เนื�องจาก บริษัทสามารถลดภาระหนี "ต้นเงินลงได้บางส่วนโดยยังคงรักษาสภาพ
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คล่องของบริษัทได้ และทําให้อัตราส่วนหนี "สินต่อทุนดีขึ "น นอกจากนี " การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะสร้างความเชื�อมั�น
ให้แก่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และคูค้่าในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  
 
5. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี�ยวกับการเพิ�มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที� ผู้ถือ

หุ้นแต่ละรายถืออยู่ และบุคคลในวงจาํกัด ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

5.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่า บริษัทมีความจําเป็นที�จะต้องดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เนื�องจากบริษัทจะนําเงินดงักล่าวไปใช้เพิ�มเติมกระแสเงินสด เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินทนุสํารองในการดําเนินงาน
และเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจดัสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจํากดัตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ สําหรับการเพิ�มทนุให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามโครงการแปลง
หนี "เป็นทนุ คือ SCB และ BAY ซึ�งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท ซึ�งบริษัทดําเนินการให้เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาประนีประนอม
ยอมความที�ศาล โดยการแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุ เพื�อชําระหนี " ทําให้หนี "ลดลงโดยยงัคงรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้  

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจะทําให้บริษัทสามารถนําเงินดงักล่าวไปใช้เพิ�มเติมกระแส
เงินสด เป็นเงินทนุหมนุเวียน เงินทนุสํารองในการดําเนินงานและเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ซึ�งแผนการใช้เงินดงักล่าว
มีความเป็นไปได้ เนื�องจากบริษัทจําเป็นที�จะนําเงินไปใช้หมนุเวียนในธุรกิจ สําหรับการเพิ�มทนุให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 
ตามโครงการแปลงหนี "เป็นทนุ บริษัทจะไม่ได้รับชําระคา่หุ้นเป็นเงินสด 

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน แผนการใช้เงนิ และความเพียงพอต่อแหล่งเงนิทุน 

การเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (Right Offering) มีความสมเหตสุมผล เนื�องจากบริษัทต้องการเงินทนุหมนุเวียนและสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัดตาม
โครงการแปลงหนี "เป็นทนุ นอกจากนี " การเพิ�มทนุให้กับบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) คือธนาคาร 2 ราย มีความสมเหตุสมผล 
เนื�องจากต้องการดําเนินการให้เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาประนีประนอมยอมความที�ศาล โดยการแปลงต้นเงินบางส่วนเป็นทนุ โดยจะทํา
ให้บริษัทสามารถลดภาระหนี "ต้นเงินลงได้บางส่วน หรือรวมเป็นจํานวนเงินขั "นตํ�า 51,555,040 บาท โดยยงัคงรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้ 
โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีมลูคา่ตามบญัชีของยอดหนี "ต้นเงินและดอกเบี "ยค้างชําระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็น
จํานวนเงิน 2,577,358,755.68 บาท และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 2,595,131,099.92 บาท ซึ�งการแปลงหนี "
เป็นทุนของบริษัทให้แก่ธนาคารทั "ง 2 รายในครั "งนี " มีหลักการ คือดําเนินการชําระหนี "บางส่วนด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กับเจ้าหนี "
ธนาคารทั "ง 2 ราย ซึ�งเป็นการดําเนินการตามเงื�อนไขในสญัญาประนีประนอมยอมความ  

5.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที�บริษัทได้รับจากการเพิ�มทนุจะส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทนุที�ดีขึ "น 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ทําให้บริษัทสามารถลดภาระหนี "ต้นเงินลงและเพิ�มส่วนของผู้ ถือหุ้นได้
ขั "นตํ�า 51,555,040 บาท โดยยงัคงรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้ จากการที�งบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีหนี "สินที�ถึง
กําหนดชําระแล้ว 5,610,595,927 บาทและมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ นอกจากนี " การมีธนาคารขนาดใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะสร้างความ
เชื�อมั�นให้แก่นักลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และคู่ค้าในการดําเนินธุรกิจต่อไป ส่วนการออกหุ้นเพิ�มทนุให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จะทําให้บริษัท
สามารถนําเงินดงักล่าวไปใช้เพิ�มเตมิกระแสเงินสด เป็นเงินทนุหมนุเวียน เงินทนุสํารองในการดําเนินงานและเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทตอ่ไป 
 5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ที�มาของการกําหนดราคาเสนอขาย 
เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกัดดังกล่าว 
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  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเพิ�มทนุให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) คือธนาคาร 2 ราย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีความสมเหตุสมผล เนื�องจากต้องการดําเนินการให้
เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาประนีประนอมยอมความที�ศาล ส่วนราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบับุคคลในวงจํากดัมีความเหมาะสม 
และสามารถเชื�อถือได้ เนื�องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคลลในวงจํากดัดงักล่าว (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที�กําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทซึ�งเป็นบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นราคาเสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที�ดีที�สุดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�ทจ.72/2558 เรื�อง การ
อนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื�อนไข ดงันี " 

(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที�ดีที�สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กล่าวคือ เป็นราคาที� (1) ไม่ตํ�ากว่า
ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน
สิบห้าวนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว (ราคาตลาด) โดยราคาที�นามาถัวเฉลี�ยดงักล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื "อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั "งนี " วนักาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัทําการ
ก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ ลงทุน ทั "งนี " บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคา
ดงักล่าว หรือ (2) ไม่ตํ�ากวา่ราคาที�กําหนดโดยผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที�จะซื "อหุ้นที�ออก
ใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที�ต้องการ (Book Building) ซึ�งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ (3) ในกรณีที�บริษัท
แสดงตอ่สํานกังานได้วา่ราคาตลาด มิได้สะท้อนถงึมลูคา่ที�แท้จริงของหุ้นและมีเหตทีุ�ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคา Book Building บริษัทอาจใช้ราคายุติธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ในบญัชีที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบแทนได้ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั และ 

(ข) ไม่ตํ�ากวา่หุ้นละ 0.29 บาทซึ�งเป็นราคาที�เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเป็นราคาที�มี
ความสมเหตสุมผลเมื�อคํานงึถงึประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถงึผลกระทบที�จะเกิดขึ "นกบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท  

  
6. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทุน  

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุในครั "งนี "แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าว เกิดความความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั "งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และหากการปฏิบตัิหน้าที�นั "น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั "นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั "งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) นอกจากนี " คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของบคุคลในวงจํากดั และมีความเหน็วา่เป็นนกัลงทนุที�มีศกัยภาพ และสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

……………………….…….……..…………..  ………………………….………..………….. 
(นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์)    (นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์) 

กรรมการ      กรรมการ 
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ประวัตขิองกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ� นมณี  
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วนัที� 26 กนัยายน 2560) 
การศกึษา : ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑติ โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 
การอบรม :  - Audit Committee Program (ACP รุ่นที� 3/2004) 
   - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 12/2004) 
   - Organization Risk Management Program (ORMP รุ่นที� 4-5/2005) 
   - Finance for Non-Finance Director (รุ่นที� 25/2006) 
   - Directors Certification Program (DCP 69/2006) 
   - The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006) 
   - Role of the Compensation Committee (RCC/2006) 
   - หลกัสตูรต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008) 
 
ประวัตกิารทาํงาน : 
   - 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วนั ชวน เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 
   - 2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2544 – 2547  ที�ปรึกษาพิเศษ ผบ.สงูสดุ 
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ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 

 
2. พลตาํรวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ 
 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วนัที� 26 กนัยายน 2560) 
การศกึษา : -      รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑติ โรงเรียนนายตํารวจ 

- ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑติ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 

การอบรม : - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 
   - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 
   - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 
   - หลกัสตูร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006) 
   - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 
   - หลกัสตูร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 
   - Rights (SARs) Way 2006 
   - หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ 
 
ประวัตกิารทาํงาน : 
   - 2548 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2551 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร 
   - 2551 – ปัจจบุนั    ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิ� กรรมาธิการแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
   - 2553 – ปัจจบุนั    กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์ 
   - 2553 – ปัจจบุนั    กรรมาธิการจริยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
   - 2555 – 2555 ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิ� กรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร 
   - 2555 – 2555 ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิ� กรรมาธิการยตุธิรรมและตํารวจ วฒุสิภา 
   - 2551 – 2551  ที�ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื�อสาร (ICT)  
   - 2548 – 2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ 
   - 2547 – 2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวฒุสิมาชิก 
   - 2546 – 2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร 
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เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื�อนไขในการออกคะแนนเสียง 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เรื�องข้อพงึปฏิบตัสํิาหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัที� 19 

กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดี ซึ�งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ "นแก่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทนุและผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่ายและเพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่

ผู้ ถือหุ้น บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั(มหาชน) จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้

ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป 

ทั "งนี " เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที�นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอสงวนสิทธิที�จะผ่อนผนั

การยื�นเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ แต่ละรายตามที�บริษัทจะพิจารณาเห็น

เหมาะสม 

 อนึ�ง เนื�องจากได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื�องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ( ฉบบัที� 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 

2550 ซึ�งได้กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ "นใหม่ ดงันั "นบริษัทจงึได้จดัเตรียมหนงัสือมอบ

ฉนัทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนี "ด้วย โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ�งเท่านั�น  

เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ เข้าถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปลี�ยนชื�อ - นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ1. และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3 แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกนักบัข้อ1 

2. นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 
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1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุซึ�งมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุแบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อของผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิตบิุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการนิตบิคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 

3. ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องส่งหลกัฐานตอ่ไปนี "

เพิ�มเตมิ 

1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัว่า ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั "งนี " เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบั

เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนั "นรับรองความถกูต้องของคํา

แปล 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ 3 แบบ 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ.2550 ดงันี " 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน 

แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั "งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

 

 



 

32 
 

ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี " 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�ง เพียงแบบเดียวเท่านั�น ดงันี " 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทั�วไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั "น 

1.2 ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้  ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั "งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั "ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน

หนึ�งโดยระบชืุ�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเครื�องหมายหน้ากรรมการอิสระตามที�บริษัท

ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื�อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย ทั "งนี "บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวันพฤหัสบดีที� 19 ตุลาคม 2560 หรือก่อนเวลาการเริ�มประชมุอย่างน้อยครึ�ง

ชั�วโมงเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทนัเวลาร่วมประชมุ 

 

ทั "งนี " ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จํานวนที�ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่

เป็น Custodian  ที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั "งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 เงื�อนไขในการออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยโดยใช้วธีิชู

มือเว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องข้อและที�ประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั "นให้เป็นไปตามที�ประธาน

ในที�ประชมุกําหนด 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 7 

ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) 

เฉพาะที�เกี�ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที� 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการหมด
นั "นต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบตัหิน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมตขิองที�ประชมุผู้
ถือหุ้น 

ข้อ 18.ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั "งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี "  

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั "งกรรมการแตล่ะคน ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ตาม  (1) เลือกตั "งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั "งเป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตั "งในครั "งนั "น   ในกรณีที�มีบคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั "งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�
จะพงึเลือกตั "งในครั "งนั "น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี "ขาด 

ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั "ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนที�จะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั "น ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง ทั "งนี "กรรมการที�ออกตามวาระนั "นๆอาจได้รับเลือกตั "งใหม่ได้ 

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบี "ยประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื�นๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทั "งนี "  ไม่วา่จะกําหนดเป็นจํานวนแน่นนอน   หรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์
ที�จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั "นให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
เบี "ยเลี "ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึ�งได้รับการแตง่ตั "งเป็นกรรมการ  ในอนัที�จะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามข้อ 24. 
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(5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษัท และการออกมีผลนบัแต่วนัที�บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 
กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 23. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลหนึ�งซึ�งมี
คณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแตว่าระของกรรมการ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน  บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั "งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ที�ตนเข้าไปแทน 

ข้อ 24. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึกําหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือ โดยผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที� 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ "นสดุรอบปีทางบญัชี
ของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวในวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่ การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด
หรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมดจะเข้าชื�อการทําหนงัสือ
ขอให้คระกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ในหนงัสือดงักล่าว
นั "น ในกรณีนี "ให้คณะกรรมการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุที�ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยว่าเป็นเรื�องที�เสนอ เพื�อทราบเพื�ออนมุตัหิรือเพื�อพิจารณา 
รวมทั "งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัโดยลงล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สามวนั
ก่อนวนัประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ   ท้องที�อนัเป็นที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที�อื�นทั�วราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบ
ฉนัทะจะต้องลงวนัที�และรายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนี "จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชมุก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคนหรือมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ�งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือครั "งใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ
ตามที�กําหนด หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั "งนั "น ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั "นมิใช่
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครั "งหลงันี "ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชมุ ในกรณีประธาน
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กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที�ได้ก็ให้ที�ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วม
ประชมุขึ "นเป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที�ประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบัส่วนวธิการออกเสียงลงคะแนนลบันั "น ให้เป็นไปตามประธานในที�ประชมุกําหนด 

มตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั "นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี " 

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที�
ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ "นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี "ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั "งหมด 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื "อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทําแก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั "งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัการมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้า
จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี " 

(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ  ณ วนัสิ "นสดุรอบบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจดัสรรกําไร 

(4) พิจารณาเลือกตั "งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(6) พิจารณาแตง่ตั "งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื�น (ถ้ามี) 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 8 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 
       เขียนที�………….……………….………………….  

            วนัที� ………เดือน………….…..…พ.ศ.…………… 
 
 (1) ข้าพเจ้า,…………………………………..……… สญัชาติ ……..........อยู่บ้านเลขที�  …………. ถนน ……………………. 
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………..จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั "งสิ "นรวม ……… ………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………….…เสียง ดงันี " 
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)………………………………………..…………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ……………………………  
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์ …………...……. 
หรือ 
 (2)……………………………..……………………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ……………………………  
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์ ………………….  
หรือ  
 (3)……………………………………………………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ……………………………  
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์ …………. 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 
3/2560  ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ
สถานที�อื�นด้วย 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั "น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                        (                                            ) 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                     ) 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                              ) 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                              ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที�กําหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

            เขียนที� ……………….………………………...…..  
            วนัที� ……..…เดือน……….…………พ.ศ…..…….. 
 (1) ข้าพเจ้า,………………………………………สญัชาติ……............อยู่บ้านเลขที�.…………. ถนน …………………..…..… 
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………….…จงัหวดั………..……………รหสัไปรษณีย์ …………. 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั "งสิ "นรวม …………………….…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………….…เสียง ดงันี " 
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………..……รหสัไปรษณีย์ ………….หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………..……รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�..………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………รหสัไปรษณีย์ ……………….  
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือครั "งที� 
3/2560  ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลาและ
สถานที�อื�นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั "งนี " ดงันี " 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 2/2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็น 2,577,776,000 บาท 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด 
ทะเบียนของบริษัท 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที� ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพื�อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี "ใ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั "นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
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หมายเหตุ  1.ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตั "งกรรมการสามารถเลือกตั "งกรรมการทั "งชดุหรือเลือกตั "งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 3/2560  ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 

4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� ……………เรื�องเลือกตั "งกรรมการ 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตั �งให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

            เขียนที� …………………..……….…………………..  
            วนัที� …………เดือน…………..………พ.ศ.…….….. 
 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………… สญัชาติ ……...........อยู่บ้านเลขที�  ….………. ถนน ………………..… 
ตําบล/แขวง……………………..……..อําเภอ/เขต………………..………………จงัหวดั……………..…………รหสัไปรษณีย์ ……………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ………………………...……………….…………………………….… 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั "งสิ "นรวม ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………….…เสียง ดงันี " 
 หุ้นสามญั……………………………….……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที�………….…. ถนน ………………..…ตําบล/
แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……..…………………รหสัไปรษณีย์ ……………….  
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 
3/2560  ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และ
สถานที�อื�นด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั "งนี " ดงันี " 

         มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั "งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
         มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                  หุ้นสามญั…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
                  หุ้นบริุมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั "งหมด………………………………….………….…เสียง 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั "งนี " ดงันี " 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 2/2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที� 2 พจิารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,600,000,000 บาท เป็น 2,577,776,000 บาท 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด 
ทะเบียนของบริษัท 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 977,776,000 หุ้น (1) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที� ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ (2) เพื�อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ":    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี " ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั "นไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
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           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
หมายเหตุ   
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี "ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั "งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั "น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
    (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั "งกรรมการสามารถเลือกตั "งกรรมการทั "งชดุหรือเลือกตั "งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที� 3/2560 ในวนัองัคารที� 24 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั "น 

4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ": 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที� ……………เรื�องเลือกตั "งกรรมการ 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
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  สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 9 

แผนที�สถานที�จัดประชุม 
ณ ห้อง Conference Room ชั �น 4 

บริษัท ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน) โรงงาน 2 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบัง ตาํบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

    
 

 

หมายเหตุ  

บริษัทจดับริการรถตู้ รับส่ง ทา่นผู้ ถือหุ้น ในวนัประชมุที�; 

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบางจาก ลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ เดนิไปทางถนนสขุมุวิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 300 เมตร   

รถบริการ รับ-ส่ง รถออกเวลา 08.00 น.  

ตดิตอ่เจ้าหน้าที� โทรศพัท์ คณุประภาพร นาวานเุคราะห์ 081-834-5634  หรือ คณุกนิษฐ์นาถ ทดัศรี 081-845-5437 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

70 หมู่ที� 1 ถนนบางนา
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บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ 

ถนนบางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

โทร : 02-316-7777 แฟกซ์ 02-316-9146 

www.yarnapund.com 

ตราด ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 


