หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 ธันวาคม 2557
เรื่ อง
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
2. สาเนางบการเงินประจาปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ ไข)
3. ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด 3 แบบ
7. แผนที่สถานที่จดั ประชุม ณ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 2
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติ
กาหนดให้ เรี ยกประชุม
วิ สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2558 ในวัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ . ศ . 2558 เวลา 9.00 น .
ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2553 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ ไข)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ฉบับแก้ ไข และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป
สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การแก้ ไขงบการเงินตามประเด็นที่สานักงาน ก .ล.ต. สัง่ และความเห็นของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินฉบับแก้ ไข ต่อที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
สรุปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินประจาปี 2553 (ฉบับแก้ ไข) ดังนี;้
- ผลการดาเนิ นงาน (งบกาไรขาดทุน)
บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,455.30 ล้ านบาท ลดลง 565.6 ล้ านบาท หรื อลดลง 27% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิ
2,020.90 ล้ านบาท
บริ ษัทมียอดขายรวม 9,555.81 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2,707.29 ล้ านบาท หรื อ 39.53% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ที่มียอดขายรวม
6,848.52 ล้ านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจดีขึ ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ ดงั นี ้
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 ผลิตภัณฑ์ชดุ ท่อไอเสีย เพิ่มขึ ้น 1,603 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 36.53% เมื่อเทียบกับปี 2552
 ผลิตภัณฑ์ชดุ ขาคันเร่ ง ขาเบรก ขาครัช เพิ่มขึ ้น 182.2 ล้ านบาท หรื อเพื่อขึ ้น 31.19% เมื่อเทียบกับปี 2552
 ผลิตภัณฑ์ชิ ้นงานขึ ้นรู ปโลหะ เพิ่มขึ ้น 913.20 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 50.39% เมื่อเทียบกับปี 2552
 ผลิตภัณฑ์เครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิต เพิ่มขึ ้น 8.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 14.03% เมื่อเทียบกับปี 2552
บริ ษัทมีต้นทุนขาย 10,223.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2,209.33 ล้ านบาท หรื อ 27.57% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ที่มีต้นทุนขายรวม
8,014.18 ล้ านบาท และมีสดั ส่วนของต้ นทุนขายต่อยอดขายรวม ปี 2553 เท่ากับ 107.10% สาเหตุ เนื่องจากกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นยังไม่
สามารถชดเชยค่าใช้ จ่ายคงที่ของบริ ษัทได้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมีจานวน 349.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 107.47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 44.44% จากปี 2552 ที่มี
จานวน 241.83 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงินจานวน 563.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 104.20 ล้ านบาทคิดเป็ น 22.67% เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากบริ ษัท
ได้ บนั ทึกดอกเบี ้ยในอัตราผิดนัดในปี 2553
- ฐานะการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น)
สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์ 10,560.10 ล้ านบาท ลดลง 807.66 ล้ านบาทหรื อลดลง 7.10% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจานวน 11,367.76
ล้ านบาท เนื่องจากการลดลงของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 575.46 ล้ านบาท และสินค้ าคงเหลือ 274.01 ล้ านบาท
หนี ้สิน
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 10,668.56 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 509.62 ล้ านบาท หรื อ 5.02% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจานวน 10,158.94
ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามคาพิพากษา เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 225.42 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าจานวน
196.93 ล้ านบาท และ เจ้ าหนี ้แฟคตอริ่ งจานวน 65.36 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (108.46) ล้ านบาท ลดลง 1,317.28 ล้ านบาท โดยปี 2552 มีจานวน 1,208.82 ล้ านบาท เป็ นผล
จากบริ ษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2553 จานวน 1,455.30 ล้ านบาท และในปี 2553 บริ ษัทมีส่วนเกินจากการตีราคาที่ดนิ จานวน 513.61 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจานวน 138.01 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีการบันทึกราคาที่ดนิ ที่ประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ
การแก้ ไขงบการเงินตามประเด็นที่สานักงาน ก.ล.ต. สั่ง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สานักงาน ก .ล.ต. ได้ มีคาสัง่ ให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแก้ ไขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ใหม่ในประเด็นดังต่อไปนี ้ และผลการแก้ ไขปรากฏตามที่จะกล่าวต่อไปนี ้
ก. ให้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ YNPE เพิ่มเติมให้ ครบทังจ
้ านวน
การปรับปรุ ง : บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่
104,537,126.73 บาท

YNPE แล้ ว เป็ นจานวนเงินรวม

ข. จัดให้ มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเครื่ องจักรและโรงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมทังบั
้ นทึกค่าเผื่อการ
ด้ อยค่าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องการด้ อยค่าทรัพย์สิน
การปรับปรุ ง : บริ ษัทได้ พิจารณาการด้ อยค่าของสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด พบว่าเครื่ องจักรของบริ ษัทเป็ นระบบที่ใช้
ในการผลิตตามปกติในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไม่มีการปรับปรุ งเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลให้ เครื่ องจักรเกิดการล้ าสมัย
บริ ษัทได้ ใช้ เครื่ องจักรดังกล่าวในการผลิตต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ปรากฏผลการดาเ นินงานของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2554 จนถึง
ปั จจุบนั มีแนวโน้ มดีขึ ้นเป็ นลาดับโดยแสดงผลกาไรขันต้
้ น ดังนันจึ
้ ง ไม่มีข้อบ่งชี ้ว่าจะเกิดการด้ อย ค่าในสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดของบริ ษัท
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจมากขึ ้น ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินราคาเครื่ องจักรและอาคาร โดยวิธีราคาทุนทดแทน (Cost
approach) และพบว่าราคาประเมินมีจานวนสูงกว่าราคาตามบัญชี
สาหรับบริ ษัทย่อย (บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง : YNPE) มีผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่องและแสดงผลขาดทุนขันต้
้ น
มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นข้ อบ่งชี ้ว่าอาจเกิดการด้ อยค่าในสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่ องจักร )
นอกจากนี ้จากการประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้ แสดงมูลค่าประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่า
กว่าราคาตามบัญชีปี 2553 จานวน 265.53 ล้ านบาท และใ นขณะนี ้ฝ่ ายบริ หารยังไม่สามารถประเมินมูลค่าจากการใช้ หรื อ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ จึงไม่สามารถวัดมูลค่าและรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้
ค. บันทึกเงินรางวัลที่จ่ายให้ แก่พนักงานเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2553
การปรับปรุ ง : บริ ษัทได้ บนั ทึก เงินรางวัลที่จ่ายล่วงหน้ าแก่พนักงานที่เกิดขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2553 จานวนเงิน 78.42 ล้ าน
บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2553 แล้ ว
ง. ตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (YNPI) ให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
การปรับปรุ ง : บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (YNPI) แล้ วจานวนเงินรวม
139,039,235.59 บาท
จ. ให้ ความร่ วมมือแก่ผ้ สู อบบัญชีในการให้ ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีระบุวา่ ไม่สามารถตรวจสอบให้ เป็ น
ที่พอใจได้ เนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดยผู้บริ หารดังต่อไปนี ้
จ 1. เงินกู้จากบุคคลภายนอกของ YNPE
การปรับปรุ ง : คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท มีมติให้ บริ ษัทจัดหาผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นเข้ าตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษในเรื่ อง
ดังกล่าว ต่อมาวันที่ 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ได้ แจ้ งผลก ารตรวจสอบกรณีพิเศษต่อ
สานักงาน กลต. ว่าผู้สอบบัญชีทา่ นอื่น “ไม่สามารถสรุ ปผลการตรวจสอบได้ วา่ การบันทึกบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ” หรื อไม่ ซึง่ ต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2554 มีมติให้ บริ ษัทย่อย (YNPE)
ดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึง่ เป็ นยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ดังนี ้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ให้ บนั ทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมรอการพิสจู น์ จานวน 90.30 ล้ านบาท
2. รายการที่ YNPE จ่ายเงิน ให้ บนั ทึกบัญชี อดีตกรรมการ เป็ นลูกหนี ้รอการพิสจู น์ จานวน
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี

37.35 ล้ านบาทและคิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ โอนหนี ้คงค้ างสุทธิจานวนเงิน 57.9 ล้ านบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจานวน 3 ครัง้ ถึงอดีตกรรมการให้ พิสจู น์รายการหรื อชาระหนี ้ แต่ยงั ไม่ได้ รับ
การตอบสนองแต่อย่างไร และบริ ษัทยังไม่ได้ ดาเนินการอย่างอื่นใดในเรื่ องนี ้ เนื่องจากฝ่ ายบริ หารมีความเห็นว่าการดาเนินการ
ใดๆ ในขณะนี ้อาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ทังระบบ
้
ซึง่ ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจึงจะเร่ ง
ดาเนินการในเรื่ องนี ้ต่อไป
จ 2. ราคาประเมินที่ดนิ ของโรงงานที่ 3
การปรับปรุ ง :บริ ษัทได้ นาส่งเอกสารหลักฐานพร้ อมรายการการประเมินแก่ผ้ สู อบบัญชีโดยครบถ้ วนแล้ ว
จ 3. สินค้ าคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด
การปรับปรุ ง :บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ปรับปรุ งระบบการควบคุมสินค้ าคงเหลือให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ ว
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จ 4. รายการซื ้อขายเพิ่มหนี ้และลดหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี กับ YSP
การปรับปรุ ง : บริ ษัทได้ จดั ให้ สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื ้อขายเพิ่มหนี ้และลดหนี ้ที่เกิดขึ ้นในร ะหว่าง
ปี กับ YSP แล้ ว
จ 5. เครื่ องมือ-เครื่ องใช้ ของ YNPE
การปรับปรุ ง :บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ปรับปรุ งระบบการควบคุมเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แล้ ว
จ 6. รายการขายลดลูกหนี ้การค้ า
การปรับปรุ ง : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทย่อยได้ รับชาระเงินคืนครบทังจ
้ านวนตามสัญญาแล้ ว
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ฉบับแก้ ไข
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น ต่องบการเงินรวมประจาปี 2553 (ฉบับแก้ ไข) เนื่องจากความไม่แน่นอน จาก 3 รายการ ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. รายการสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ รับการแต่งตังในปี
้
2557 จึงไม่สามารถสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้ ซึง่ เป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้ เข้ าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ าคงเหลือสาหรับสิ ้นปี 2556 และมีการวางแผนร่ วมกับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยสาหรับการตรวจนับสินค้ าคงเหลือสิ ้นปี 2557 แล้ ว
2. มูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
(อาคารและเครื่ องจักร ) ของบริ ษัทย่อย
(บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง : YNPE) ซึง่ เป็ นประเด็นคงค้ างจากที่สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ แก้ ไข ในหัวข้ อ ข.
เนื่องจาก YNPE มีข้อบ่งชี ้ว่าอาจเกิดการด้ อยค่าของอาคารและเครื่ องจักร ซึง่ ต้ องประเมินมูลค่าจากการใช้ หรื อมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยบริ ษัทไม่สามารถจัดหาผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยวิธีราคาตลาด หรื อวิธีกระแส
เงินสดปรับลดได้ จึงไม่สามารถวัดมูลค่าและรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอยู่ระหว่างปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษัทย่อยและกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพโดยเร่ งหายอดรายได้ เข้ า
มาเพิ่มเติมกาลังการผลิตส่วนที่เหลือ ซึง่ ปั จจุบนั มียอดสัง่ ซื ้อเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทคาดว่าในอนาคตสินทรัพย์ขอ งบริ ษัทดังกล่าวจะ
ไม่เกิดการด้ อยค่า
3. รายการรับและจ่ายในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริ ษัทย่อย (บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง : YNPE) ซึง่ เป็ นประเด็นคง
ค้ างจากที่สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ แก้ ไข ในหัวข้ อ จ.1.
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของราย การได้ เนื่องจาก YNPE มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
หลายราย จานวนเงิน 57.9 ล้ านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ โอนไปแสดงในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ โดยผู้สอบบัญชี
กรณีพิเศษไม่สามารถสรุ ปผลการตรวจสอบได้ วา่ การบันทึกบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปหรื อไม่ และวันที่ 27
ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2554 มีมติให้ YNPE ดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมจาก
กรรมการ ซึง่ เป็ นยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้ เคยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ ว ดังนี ้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ให้ บนั ทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมรอการพิสจู น์ จานวน 90.30 ล้ านบาท
2. รายการที่ YNPE จ่ายเงิน ให้ บนั ทึกบัญชีอดีตกรรมการ เป็ นลูกหนี ้รอการพิสจู น์ จานวน
37.35 ล้ านบาท
และคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
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ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจานวน 3 ครัง้ ถึงอดีตกรรมการให้ พิสจู น์รายการหรื อชาระหนี ้ แต่ยงั ไม่ได้
รับการตอบสนอง และบริ ษัทยังไม่ได้ ดาเนินการอย่างอื่นใดในเรื่ องนี ้ เนื่องจากฝ่ ายบริ หารมีความเห็นว่าการดาเนินการใดๆ ในขณะนี ้อาจมี
ผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ทังระบบ
้
ซึง่ ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเร่ งดาเนินการในเรื่ องนี ้ในปี 2558
สาหรับงบการเงิน ปี 2554 ถึงปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างเจรจากับผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อพิจารณาเร่ งดาเนินการสอบ
บัญชีตอ่ ไป
วาระที่ 3
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ แต่งตัง้ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76
หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบั ญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรื อ นาย
ชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสานักงาน เอ .เอ็ม .ที. แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
(มหาชน) (YNP) และบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท (YNPE และ YNPI) ประจาปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท/ปี งบการเงิน และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
หน่วย:บาท
บริ ษัท
ค่าสอบทานไตรมาส1- 3 / ปี
ค่าตรวจสอบสิ ้นปี / ปี
รวม
งบเฉพาะ
งบรวม
งบเฉพาะ
งบรวม
ทังสิ
้ ้น
YNP
750,000
225,000
1,925,000
450,000
3,350,000
YNPE
300,000
950,000
1,250,000
YNPI
210,000
540,000
750,000
รวม
1,260,000
225,000
3,415,000
450,000
5,350,000
หมายเหตุ – ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านและสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนันไม่
้ มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด โดยสานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2553 เป็ นปี แรก
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อ (1), (2) และ (13)
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้ อ (34) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณา
สืบเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีรายได้ หลักมาจากการขายชิ ้นส่วนรถยนต์ โดยมีโตโยต้ าเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ ทังนี
้ ้บริ ษัทต้ องการเพิ่ม
ฐานกลุ่มลูกค้ า และกลุ่มอุตสาหกรรม บริ ษัทจึงขยายตลาดไปยังกลุ่มรถยุโรป รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และรถเครื่ องจักรหนัก ซึง่
วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริ ษัทอาจยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนัง สือ
รับรองของบริ ษัท ดังนี ้
ข้ อ (1) เดิม ประกอบกิจการค้ า ตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ทาการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตเครื่ องอุปกรณ์รถยนต์ โรงงาน
สร้ างเครื่ องกลึง เครื่ องจักรทุกชนิด โรงงานถลุงเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงานทาเครื่ องเด็กเล่น
แก้ ไขเป็ น ประกอบกิจการค้ า ตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ทาการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตเครื่ องอุปกรณ์รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อรถเครื ่องจักรหนักทุกชนิ ด โรงงานสร้ างเครื่ องกลึง เครื่ องจักรทุกชนิด โรงงานถลุงเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงาน
ทาเครื่ องเด็กเล่น
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ข้ อ (2) เดิม ประกอบกิจการค้ า ทาการค้ าในบรรดาสินค้ า ซึง่ ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่ องอุปกรณ์ รถยนต์
พัดลม เครื่ องกลึง เครื่ องจักรทุกชนิด
แก้ ไขเป็ น ประกอบกิจการค้ า ทาการค้ าในบรรดาสินค้ า ซึง่ ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่ องอุปกรณ์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อรถเครื ่องจักรหนักทุกชนิ ด พัดลม เครื่ องกลึง เครื่ องจักรทุกชนิด
ข้ อ (13) เดิม ประกอบกิจการรับจ้ างทาของตามสัง่ หรื อตามแบบแปลน หรื อตามตัวอย่างซึง่ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ และเครื่ อง
อะไหล่รถยนต์ เรื อยนต์ทกุ ชนิด
แก้ ไขเป็ น ประกอบกิ จการรับจ้ างทาของตามสัง่ หรื อตามแบบแปลน หรื อตามตัวอย่างซึง่ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ และ
เครื่ องอะไหล่รถยนต์ เรื อยนต์ทกุ ชนิด รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อรถเครื ่องจักรหนักทุกชนิ ด
ข้ อ (34) เพิ่มเติม ประกอบกิ จการรับจ้างทาของ ผลิ ต ซื ้อขาย แลกเปลี ่ยน ขึ้นรู ปโลหะทุกชนิ ดได้แก่ อะไหล่ เครื ่องจักร ท่อไอเสีย
ชิ้ นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อรถเครื ่องจักรหนัก ขนาดใหญ่ ทุกชนิ ดและทุกประเภท
นอกจากนี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรองของบริ ษัท
หรื อบุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรองของบริ ษัทมอบหมายให้ บคุ คลใดๆ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียนต่อไป
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
ข้ อ 3. เดิม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 33 ข้ อ
แก้ ไขเป็ น

วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 34 ข้ อ

นอกจากนี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรองของบริ ษัท
หรื อบุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรองของบริ ษัทมอบหมายให้ บคุ คลใดๆ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติม หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียนต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว- ลาดกระบัง
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 7.00 น.
อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่
5 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.yarnapund.com โดยให้ เลือกแบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริ ษัทขอเรี ยน
ว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ดังนี ้
1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริ ษัท ภายในวัน พุธที่ 14 มกราคม 2558 โดยบริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้ าร่ วมประชุม
อนึง่ บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่
25 ธันวาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
2. นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์
3. นางเคียง บุญเพิ่ม
4. นางอรสโรชยา บุนนาค
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
6. ดร.อัมพร นิลภิรมย์
7. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
9. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
10. นายปิ ยพร ลิ ้มเจริ ญ
11. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

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

เริ่มการประชุม
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ เป็ นประธานในที่ประชุม
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะ จานวน 75 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังหมด
้
554,530,481 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 34.65 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจ
ั้
านวน 1,600,000,000 หุ้น
ครบเป็ นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีมติตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ประธานฯ เสนอ ให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 ซึง่ ได้ จดั ประชุมไปเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2557 ซึง่ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1.
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
637,448,081
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
637,448,081
หุ้น
เห็นด้ วย
637,448,081
หุ้น
คิดเป็ น 100.00 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น 0.00 %
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น 0.00 %
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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เมื่อสิ ้นสุดวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก จานวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมที่มาด้ วยตัวเองและมอบ
ฉันทพ จานวน 76 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้ นทังหมด
้
637,448,081 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจ
ั้
านวน
1,600,000,000 หุ้น
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัตกิ ารจาหน่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทจะจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อ
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000 บาท) คิดเป็ นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้ แก่บริ ษัท ซังโกะ จากัด (ประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยจะนาเงินที่ได้
เพื่อขาระหนี ้ YSP ซึง่ เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ า และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ริ ายการจาหน่ายไป และการทาสัญญาจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท วาย
เอส ภัณฑ์ จากัด
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ริ ายการจาหน่ายไป และการทาสัญญาจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท วาย เอส ภัณฑ์
จากัด โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
638,659,581
หุ้น
ไม่เห็นด้ วย
320,000
หุ้น
งดออกเสียง
20,000
หุ้น
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

638,999,581
หุ้น
638,999,581
หุ้น
คิดเป็ น 99.9400 %
คิดเป็ น 0.0500 %
คิดเป็ น 0.0031 %

เมื่อสิ ้นสุดวาระที่ 2 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก จานวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมที่มาด้ วยตัวเองและมอบ
ฉันทพ จานวน 77 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังหมด
้
638,999,581 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.93 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจ
ั้
านวน
1,600,000,000 หุ้น
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเวลา 10.30 น.
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2

สาเนางบการเงินประจาปี 2553
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ฉบับแก้ ไข)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
ตาแหน่ ง :
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
การศึกษา :
ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อย จปร.
การอบรม :
-

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

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

ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ประธานกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ.สูงสุด
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ประวัตกิ รรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่ อ)

2. พลตารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์
ตาแหน่ ง :
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
การศึกษา :
- รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายตารวจ
- ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม :

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

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

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์
กรรมาธิการจริ ยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการตารวจ สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการยุตธิ รรมและตารวจ วุฒสิ ภา
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่ปรึกษากรรมาธิการตารวจ
ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒสิ มาชิก
ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั สิ าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที่
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กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยช น์ตอ่
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิ ที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน
การยื่นเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม แต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็

น

เหมาะสม
อนึง่ เนื่องจากได้ มีประกาศกรมทะเบียนการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2550 ซึง่ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ ้นใหม่ ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบ
ฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ ามาพร้ อมนี ้ด้ วย โปรดเลือกใช้ หนั งสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนวันเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ เู ข้ าถือหุ้นร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้ อ 1
2. นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1.
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1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล(กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมซึง่ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1.
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี ้
เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้แทนนิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคา
แปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคน
หนึง่ โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ ากรรมการอิสระตามที่บริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วม ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 หรื อก่อนเวลาการเริ่ มประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจเอกสารและให้ ทนั เวลาร่ วมประชุม

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้ นแต่
เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ สียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผยโดยใช้ วธิ ีชู
มือเว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องข้ อและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกาหนด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการหมด
นันต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
ข้ อ 18.ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน ให้ ผ้ ถู ือ หุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่มีบคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนนัน้ ให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการที่ออกตามวาระนันๆอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะกาหนดเป็ นจานวนแน่นนอน หรื อกาหนดเป็ นหลักเก ณฑ์
ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไปหรื อกาหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ กรรมก ารมีสิทธิได้ รับ
เบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทอีกต่างหากด้ ว ย
ข้ อ 21. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 24.
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(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่ อบริ ษัท และการออกมีผลนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับใบลาออกแล้ ว
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 23. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึง่ ซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมก าร
ที่ตนเข้ าไปแทน
ข้ อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้ นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี ทางบัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้ งหมด
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหม
ั ้ ดจะเข้ าชื่อการทาหนังสือ
ขอให้ คระกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดัง กล่าว
นัน้ ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบเพื่ออนุมตั หิ รื อเพื่อพิจาร ณา
รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อท้ องที่อื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันที่และรายมือชื่อ ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนหรื อมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และไม่วา่ กรณีหนึง่ กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรว มกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถื อหุ้นนันมิ
้ ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธาน
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กรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ า ร่ วม
ประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทาแก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น (ถ้ ามี)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่………….……………….………………….
วันที่ ………เดือน………….…..…พ.ศ.……………
(1) ข้ าพเจ้ า,…………………………………..……… สัญชาติ ……..........อยู่บ้านเลขที่ …………. ถนน …………………….
ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม …………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……………………………..…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)………………………………………..…………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
หรื อ
(2)……………………………..……………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
หรื อ
(3)……………………………………………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันจันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว )
เขียนที่ ……………….………………………...…..
วันที่ ……..…เดือน……….…………พ.ศ…..……..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………… สัญชาติ ……............อยู่บ้านเลขที่ …………. ถนน …………………..…..…
ตาบล/แขวง………………………………..อาเภอ/เขต…………………………….…จังหวัด………..……………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม …………………….…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ ……………….
หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ ……………….
หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันจันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสีย
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2553 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ ไข)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวัน จันทร์
ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่
12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น )
เขียนที่ …………………..……….…………………..
วันที่ …………เดือน…………..………พ.ศ.…….…..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………… สัญชาติ ……...........อยู่บ้านเลขที่ ….………. ถนน ………………..…
ตาบล/แขวง……………………..……..อาเภอ/เขต………………..………………จังหวัด……………..…………รหัสไปรษณีย์ …………….
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ………………………...……………….…………………………….…
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………….……หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………….…เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……..…………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์
จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด………………………………….………….…เสี
ั้
ยง
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2553 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ ไข)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค . นี ้ใช้ ได้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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ใบประจาต่ อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวัน
จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7
กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

26

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 2
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ
บริ ษัทจัดบริ การรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุม จานวน 2 จุด
1. บริ เวณบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 42 ซอยสุขมุ วิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง กรุ งเทพ ใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้าอ่ อนนุช
รถบริ การ รับ-ส่ง ตังแต่
้ เวลา 07.00 - 07.30 น.
2. บริ เวณข้ าง บิก๊ ซี สาขาบางนา (ตรงข้ ามห้ างเซ็นทรัล บางนา)
รถบริ การ รับ-ส่ง ตังแต่
้ เวลา 07.30 - 08.00 น.
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ โทรศัพท์ คุณกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี 081-845-5437, คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634
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บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
42 ซอยสุขมุ วิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทร : 0-2331-8000, 0-2311-1000 แฟกซ์ 0-2331-5021
www.yarnapund.com
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