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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 

วันท่ี 1 เมษายน 2559 

 

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

2. ส าเนางบการเงินประจ าปี 2554 และ 2555 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555  

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ  

5. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง

ลงคะแนน.ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 3 แบบ 

8. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ณ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) โรงงาน 2 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม  2559 ได้มีมติ

ก าหนดให้เรียกประชุม สามัญประจ าปี 2559   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 

โรงงาน 2 เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง 

ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2554 และ ปี 2555  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ  35 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และ2555 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ดังต่อไปน้ี 
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 สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรับงบการเงินประจ าปี 2554 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
- การด าเนินงาน 

บริษัท และบริ ษัทย่อยมีรายได้รวม 8,859.12 ล้านบาท ลดลง 945.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 โดย
เป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,688.20 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากปี 2553 จ านวน 867.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.08 
เนื่องจากระหว่างปีเกิดอุทกภัยในประเทศไทย แล ะประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติ  (สึนามิ) ส่งผลให้ยอดการผลิต และยอดขายรถยนต์
โดยรวมลดลง  

โดยมีต้นทุนขาย 9,208.97 ล้านบาท ลดลง 1,014.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  9.92 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีต้นทุนขายรวม 

10,233.51 ล้านบาท โดยต้นทุนขายผันแปรตามยอดขายท่ีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 56.21 ล้านบาท ลดลง 5.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 292.89 ล้านบาท ลดลง 88.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย ) จ านวน 954.93  ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 391.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  69.38  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากในป ี2554 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดท้ังจ านวน       

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 500.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.25 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะที่มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 

 

- ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย ์

ปี 2554  บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม  8,747.50  ล้านบาท ลดลง 1,777.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.89 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 1,002.12 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้า จ านวน 

650.27 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจ านวน 133.75 ล้านบาท  นอกจากน้ีระหว่างปีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึง ท าให้เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมลดลง 70.81 ล้านบาท 

หน้ีสิน 
ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 11,069.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น   342.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายการท่ีเพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีปรับปรุงรายการเป็นหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระแล้วจ านวน 

3,113.07 ล้านบาท และเจ้าหน้ีรอการพิสูจน์จ านวน 90.30 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีลดลงประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,113.91 

ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าจ านวน 381.86 ล้านบาท และหน้ีสินตามค าพิพากษาจ านวน 225.42 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบ 2,322.21 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึ้น 2,119.97 ล้านบาท โดยปี 2553  ท่ี

ติดลบจ านวน 202.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในปี 2554  

 

 สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรับงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

- ผลการด าเนินงาน  
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 13,544.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,684.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.88 เมื่อเทียบกับ ปี 2554 

โดยเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 13,114.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,426.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.94% เมื่อเทียบกับปีก่อน  ท่ีมี
ยอดขายรวม 8,688.20 ล้านบาท เนื่องจากมียอดค าสั่งซื้อค้างจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554  ส่งผลให้บริษัทเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบ รวมทั้ง
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ท าให้มีความต้องการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น 
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โดยมีต้นทุนขาย 13,028.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,819.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนขาย
ผันแปรตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2555 มีอัตราก าไรขั้นต้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีกา รควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงท่ีได้ดีขึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 89.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 372.47 ล้านบาท ลดลง 315.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

ในปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีการรับรู้ด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานจ านวน 370 ล้านบาท 
 ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย ) จ านวน 975.44  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  2.15  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากในปี 2555 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดท้ังจ านวน    

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 923.58 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,125.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
อัตราก าไรขั้นต้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มมากขึ้นสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายคงท่ี รวมทั้งมีการควบ คุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายคงทีได้ดีขึ้น  

- ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย ์

ปี 2555  บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 8,992.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.22  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 451.86 ล้านบาทและลูกหน้ีการค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 394.89 ล้านบาท   

หน้ีสิน 
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 12,238.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,168.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายการท่ีเพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินกู้ยืม ระยะยาวท่ีปรับปรุงรายการเป็นหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระแล้ว

จ านวน 264.68 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้า จ านวน  1,001.29 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบ 3,245.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  923.58 ล้านบาท โดยปี 2554  มีจ านวน

ติดลบ 2,322.21  ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2555 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ  35 (2) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนองบดุลและ 
งบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท  เพื่อให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว   ดังรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2554 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติต่อไป 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ  35 (2) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนองบดุลและ 
งบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท  เพื่อให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว   ดังรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติต่อไป 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”   

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2554 และ 2555 เนื่องจาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่   
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายเคียง  บุญเพิ่ม   กรรมการบริษัท 
2. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริษัท 
3. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท 

 เห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกจากต า แหน่งตามก าหนดวาระจ านวน   3 ท่าน กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผู้ที่มีความสามารถ 

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากน้ี บุคคลทั้ง 3 ท่านได้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 

และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ด้วยอัตรา

เดียวกับปี 2555-2558 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท    จ านวน  1,200,000      บาท / ปี 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จ านวน 6 ท่าน   จ านวน  1,440,000      บาท / ปี 

3. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ    จ านวน    600,000      บาท / ปี 

4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จ านวน 3 ท่าน  จ านวน 1,320,000      บาท / ปี 

5. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม   จ านวน       1,200       บาท / ครั้ง 

 (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 

6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม    จ านวน        1,000       บาท / ครั้ง 

  (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.  ณ 

ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 7.00 น.  

 อน่ึง   เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม

ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 หรือสามารถ 

Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ 

Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.yarnapund.com โดยให้เลือกแบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน  

 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่า มีกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้ 

  1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง

บริษัท ภายในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน  2559 โดยบริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ ผู้รับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

 อน่ึง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 (Record Date) ในวันท่ี 

28 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด

สมุดพักการโอนหุ้นในวันท่ี 29 มีนาคม 2559 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณา

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
           บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
                 (นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์) 
                   ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 

http://www.yarnapund.com/
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานท่ี 
   
  ประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.12  ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายพริษฐ์  พันธ์พาณิชย์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 3. นายเคียง  บุญเพิ่ม   กรรมการ 
 4. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการ 
 5. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล  กรรมการ 
 6. ดร.อัมพร  นิลภิรมย์   กรรมการ 
 7. ดร.พรจิต  พันธ์พาณิชย์  กรรมการ 
 8. พลโทไตรรัตน์  ปิ่นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายปิยพร  ลิ้มเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. พลต ารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ก่อนการประชุม 
 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน และ
ประธานฯจะท าการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 
เริ่มการประชุม 
 นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์  เป็นประธานในท่ีประชุม 
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งท่ีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จ านวน 68 ราย  รวม 617,749,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.60 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจ านวน 1,600,000,000 หุ้น 
 
วาระที ่1.     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 1/2558     ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันท่ี  
19 มกราคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1. ของหนังสือเชิญประชุม  
 
 มติ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
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ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น 
เห็นด้วย   639,030,980  หุ้น  คิดเป็น 100 % 
ไม่เห็นด้วย     0 หุ้น  คิดเป็น 0 % 
งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น 0 % 

 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 เมื่อสิ้นสุดวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จ านวน  1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) 
จ านวน 69 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังห มด 639,030,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.93 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจ านวน 
1,600,000,000 หุ้น 
 
วาระที ่2.     พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 
ท่าน ดังนี ้
 1. พลโทไตรรัตน์    ปิ่นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางสาวกัญญา   บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  3. นายปิยพร   ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 4. พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2. ของหนังสือเชิญประชุม โดยให้ลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล 

 
 มติ ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เป็นรายบุคคล โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้ 
 

1. พลโทไตรรัตน์   ปิ่นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น  
เห็นด้วย   637,479,480 หุ้น  คิดเป็น 99.75 % 
ไม่เห็นด้วย            1,551,500 หุ้น  คิดเป็น  0.24 % 
งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น   0 % 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
2. นางสาวกัญญา   บุศยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น  
เห็นด้วย   637,479,480 หุ้น  คิดเป็น 99.75 % 
ไม่เห็นด้วย            1,551,500 หุ้น  คิดเป็น  0.24 % 
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งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น         0 % 
 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 

3. นายปิยพร   ลิ้มเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 

 มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น 
เห็นด้วย   637,478,980 หุ้น  คิดเป็น 99.75 % 

 ไม่เห็นด้วย           1,552,000 หุ้น  คิดเป็น   0.24 % 
 งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น        0 % 
 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4. พลต ารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 

 มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น 
เห็นด้วย   637,478,980 หุ้น  คิดเป็น 99.75 % 

 ไม่เห็นด้วย           1,552,000 หุ้น  คิดเป็น  0.24 % 
 งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น       0 % 
 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3.     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  
 พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมก ารประจ าปี 
2558 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2557 และปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 3 ดังนี้ 

7. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท    จ านวน  1,200,000      บาท / ปี 
8. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จ านวน 6 ท่าน   จ านวน  1,440,000      บาท / ปี 
9. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ   จ านวน    600,000      บาท / ปี 
10. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จ านวน 3 ท่าน  จ านวน 1,320,000      บาท / ปี 
11. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม       จ านวน        1,200      บาท / ครั้ง 
       (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 
12. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม  จ านวน         1,000      บาท / ครั้ง  

    (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 
 
 มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น 
 มผีู้ออกเสียงลงคะแนน     639,030,980 หุ้น 

เห็นด้วย   639,030,980 หุ้น  คิดเป็น 100 % 
 ไม่เห็นด้วย    0 หุ้น  คิดเป็น  0 % 
 งดออกเสียง    0 หุ้น  คิดเป็น  0 % 
 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จ านวน  1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จ านวน 
70 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังหมด  640,055,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจ านวน 1,600,000,000 
หุ้น 
 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.15 น. 
 
 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

              

                  ( นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ ) 

                         ประธานท่ีประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนางบการเงินประจ าปี 2554 และ 2555  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก าหนดวาระ 

   
1. นายเคียง  บุญเพิ่ม 

ต าแหน่ง :  กรรมการ 

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต 

  เนติบัณฑิตไทย  

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2548) 

ประวัติการท างาน : 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

2539 – ปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ   ส านักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา 

2539  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  

2. นางอรสโรชยา  บุนนาค   

ต าแหน่ง :  กรรมการ และกรรมการบริหารด้สนบัญชีและการเงิน 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน Wellington Polytechnic 

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2044) 

ประวัติการท างาน : 

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส  บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน  บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)  
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
2544 – 2554 กรรมการ    บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
 
3. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล  
ต าแหน่ง : กรรมการ 
การศึกษา : Diploma of Secretary American Institute, Washington D.C., U.S.A.  
การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2044) 
ประวัติการท างาน : 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา   บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
2546 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท จ.ีซี.ดีสทริบิวชั่น จ ากัด 
2541 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 
2526 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จ ากัด  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

 

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2559) 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 
การอบรม :  - Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 3/2004) 
   - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 12/2004) 

   -Organization Risk Management Program (ORMP รุ่นท่ี 4-5/2005) 
   - Finance for Non-Finance Director (รุ่นท่ี 25/2006) 
   - Directors Certification Program (DCP 69/2006) 
   - The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006) 
   - Role of the Compensation Committee (RCC/2006) 
   - หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008) 
 
ประวัติการท างาน : 
   - 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

   - 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

   - 2547 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

   - 2544 – 2547  ท่ีปรึกษาพิเศษ ผบ.สูงสุด 
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ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 

 

2. พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2559) 
การศึกษา : -      รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายต ารวจ 

- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การอบรม : - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 
   - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 
   - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 
   - หลักสูตร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006) 
   - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 
   - หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 
   - Rights (SARs) Way 2006 
   -  หลักสูตร ต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ 
 
ประวัติการท างาน : 
   - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

   - 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
   - 2551 – ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร 

   - 2551 – ปัจจุบัน    ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม 

   - 2553 – ปัจจุบัน    กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์ 

   - 2553 – ปัจจุบัน    กรรมาธิการจริยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

   - 2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร 

   - 2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการยุติธรรมและต ารวจ วุฒิสภา 

   - 2551 – 2551  ท่ีปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
   - 2548 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการต ารวจ 

   - 2547 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก 

   - 2546 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง  

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันท่ี 19 

กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยช น์ต่อ

ผู้ถือหุ้น บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 

ท้ังนี้ เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อ นผัน

การยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็น

เหมาะสม 

 อน่ึง เนื่องจากได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 

2550 ซึ่งได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ้นใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบ

ฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนี้ด้วย โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น   

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้เข้าถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 

บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ  - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้อ1 

2.นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1. 
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1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหน่ึง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1. 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปน้ี

เพิ่มเติม 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ท้ังนี้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับ

เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค า

แปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2550 ดังนี้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้  

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 
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1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน 

1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากท้ัง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน

หน่ึงโดยระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการอิสระตามท่ีบริษัท

ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม

กฎหมาย ทั้งน้ีบริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม  

 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่

เป็น Custodian  ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชู

มือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องข้อและท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประ ธาน

ในท่ีประชุมก าหนด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด(มหาชน) 

เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการหมด

น้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้น 

ข้อ 18.ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ให้ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีท่ีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้ าจ านวนท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ท้ังนี้กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นๆ  ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  ท้ังนี้  ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นนอน   หรือก าหนดเป็น

หลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากน้ันให้

กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ในอันท่ี

จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย  
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ข้อ 21. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24. 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  

ข้อ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระขอ ง

กรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

ข้อ 24. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม

ในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ถือ

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี

ของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด

หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกา รท าหนังสือ

ขอให้คระกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว

น้ัน ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วัน  เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
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น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน

ก่อนวันประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ   ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่ นท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ

ฉันทะจะต้องลงวันท่ีและรายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหน่ึงกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ในการประชุมผู้ถือครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ตามที่ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้ นน้ันมิใช่

การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ

ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี

รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้า ร่วม

ประชุมขึ้นเป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหน่ึงหุ้นมี เสียงหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

ส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามประธานในท่ีประชุมก าหนด  

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การท าแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน  
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจัดสรรก าไร 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น (ถ้ามี) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
    

            เขียนท่ี ……………….………….…………..........  
            วันท่ี ………เดือน……………………พ.ศ.…..…... 
 

(1) ข้าพเจ้า ……………………………………………….………………….. สัญชาติ ……............อยู่บ้านเลขท่ี ………….………….  
ถนน …………………..………..…….. ต าบล/แขวง……………..……………………... อ าเภอ/เขต……………………………..…………  
จังหวัด……………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………. 

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ …………….  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
     
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว ) 

 

            เขียนท่ี ……………….………….…………..........  
            วันท่ี ………เดือน……………………พ.ศ.…..…... 
 

(1) ข้าพเจ้า ……………………………………………….………………….. สัญชาติ ……............อยูบ่้านเลขท่ี ………….………….  
ถนน …………………..………..…….. ต าบล/แขวง……………..……………………... อ าเภอ/เขต……………………………..…………  
จังหวัด……………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………. 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 

 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ …………….  
 
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554 และ ปี 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
 

                การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
.   1. นายเคียง  บุญเพิ่ม  กรรมการบริษัท 
  2. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริษัท 
  3. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

                การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ นายเคียง  บุญเพิ่ม  กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
  ชื่อกรรมการ  นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
  ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
น้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
     
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
  
 
 
หมายเหตุ  1.ผู้ถือหุ้นท่ีม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 
กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งต้ังให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

            เขียนท่ี ……………….………….…………..........  
            วันท่ี ………เดือน……………………พ.ศ.…..…... 
 

(1) ข้าพเจ้า ……………………………………………….………………….. สัญชาติ ……............อยู่บ้านเลขท่ี ………….………….  
ถนน …………………..………..…….. ต าบล/แขวง……………..……………………... อ าเภอ/เขต……………………………..…………  
จังหวัด……………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …………………………….…………………………….… 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์ …………….  
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559   ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
         มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
         มอบฉันทะบางส่วน คือ 
                  หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
                   หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด………………………………….………….…เสียง 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554 และ ปี 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
 

                การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
.   1. นายเคียง  บุญเพิ่ม  กรรมการบริษัท 
  2. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริษัท 
  3. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

                การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ นายเคียง  บุญเพิ่ม  กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
  ชื่อกรรมการ  นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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  ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
น้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
     
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                                              (                                                     ) 
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หมายเหตุ   
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแบบ ค . น้ีใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   ในวัน
พฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 
กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

บริษัทจัดบริการรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุม จ านวน 2 จุด 

1. บริเวณบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 42 ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง กรุงเทพ  

ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 07.30 น. 

2. บริเวณข้าง บิ๊กซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล บางนา) 

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 08.00 น. 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 , คุณกนิษฐ์นาถ ทัดศรี 081-845-5437 
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บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ 

42 ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทร : 0-2331-8000, 0-2311-1000 แฟกซ์ 0-2331-5021 

www.yarnapund.com 

 

 


