หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที+ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
วันที 13 มีนาคม 2557
เรื อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิงทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
2. ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระ
3. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
4. เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออก
เสียงลงคะแนน.ในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะทีเกียวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 3 แบบ
7. แผนทีสถานทีจัดประชุม ณ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง@ ที 1/2557 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มี
มติ กํ า หนดให้ เรี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2557 ในวั น พฤหั ส บดี ที 27 มี น าคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2 เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี @
วาระที+ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริง
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที+ 2
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง7 กรรมการใหม่ แทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 19 กําหนดให้ กรรมการต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดในการประชุ
@
ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี @
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายพริ ษฐ์
พันธ์พาณิชย์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
3. ดร.อัมพร
นิลภิรมย์
กรรมการ
4. ดร.พรจิต
พันธ์พาณิชย์
กรรมการ
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เห็นสมควรให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
@
ต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีคณะกรรมการสรรหาเสนอ เนืองจากบุคคลทัง@ 4 ท่านเป็ นผู้ทีมี
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท นอกจากนี @ บุคคลทัง@ 4 ท่านได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน และได้ ช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มทีมาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
วาระที+ 3
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ด้ วยอัตราเดียวกับปี 2556 และปี 2555 ตามทีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังต่อไปนี @
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
จํานวน 1,200,000 บาท / ปี
2. ค่าตอบแทนของกรรมการอืนๆ จํานวน 6 ท่าน
จํานวน 1,440,000 บาท / ปี
3. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 600,000 บาท / ปี
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอืนๆ จํานวน 3 ท่าน
จํานวน 1,320,000 บาท / ปี
5. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็ นเบี @ยประชุม
จํานวน
1,200 บาท / ครัง@
(ไม่เกิน 6 ครัง@ ต่อปี )
6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็ นเบี @ยประชุม
จํานวน
1,000 บาท / ครัง@
(ไม่เกิน 6 ครัง@ ต่อปี )
วาระที+ 4
พิจารณาแต่ งตัง7 ผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2553 และกําหนดค่ าตอบแทน
ุ เกษรี ณรงค์เดช
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง@ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 76 หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4563 หรื อ นายสุมิตร ขอไพบูลย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4885 หรื อ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3885 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส
โซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2553 โดยจะสอบทานงบการเงินงวดไตร
มาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2553 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท
ทังนี
@ @ ผู้สอบบัญชีและสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทีเสนอแต่งตังเป็
@ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทยังไม่เคยได้ รับการแต่งตัง@
ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
วาระที+ 5

พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม 2557 เวลา
9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ วลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตังแต่
@ เวลา 7.00 น.
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
@ คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง@ นี @ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ทีแนบมาตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที
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6 หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตังให้
@ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.yarnapund.com โดยให้ เลือกแบบ
ใดแบบหนึงตามทีระบุไว้ เท่านัน@
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการทีไม่มีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
@
เป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริ ษัทขอเรี ยนว่า มีกรรมการทีไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
@
ดังนี @
1. พลตํารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.กัญญา บุศยารัศมี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
@ @ เพือความสะดวกและความรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริ ษัท ภายในวันจันทร์ ท+ ี 24 มีนาคม 2557 โดยบริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ
ทีมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
อนึง บริ ษัทกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 (Record Date) ในวันที
12 มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที 13 มีนาคม 2557 และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทังนี
@ @ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที+
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด
(มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
2. นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์
3. นางเคียง บุญเพิม
4. นางอรสโรชยา บุนนาค
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
6. ดร.อัมพร นิลภิรมย์
7. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ นมณี
9. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
10. นายปิ ยพร ลิ @มเจริ ญ
11. พลตํารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

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

เริ+มการประชุม
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ เป็ นประธานในทีประชุม
กล่าวเปิ ดประชุมในเวลา 9.00 น. ว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
@ มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะ จํ านวน 56 ราย รวม
549,748,380 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.36 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั@
านวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมเพือ
พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี @
วาระที+ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึงได้ จดั ประชุมไปเมือวันที 25
เมษายน 2555 ซึงมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1. ของหนังสือเชิญประชุมฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองราย
งาการประชุมดังกล่าว
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ในการลงคะแนนวาระที 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมอีก จํานวน 9 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม (ด้ วยตนเอง
และมอบฉันทะ) จํานวน 65 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
@
558,719,410 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.92 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดจํ
@
านวน 1,600,000,000 หุ้น
มติ
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี @
ผลนับคะแนนในวาระที 1 มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
558,719,410 หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
558,719,410 หุ้น
เห็นด้ วย
558,655,410 หุ้น
คิดเป็ น 99.99 %
ไม่เห็นด้ วย
64,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.01%
งดออกเสียง
0 หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
@
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที+ 2. พิจารณาอนุมัติเลือกตัง7 กรรมการใหม่ แทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กําหนดให้ กรรมการต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดในการประชุ
@
ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี @
1. นายเคียง

บุญเพิม

กรรมการ

2. นางอรสโรชยา บุนนาค

กรรมการ

3. นางอมรรัตน์

กรรมการ

อังคเศกวิไล

คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย คือ นายเคียง บุญเพิม นางอรสโรชยา
บุนนาค และ นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล ได้ พิจารณาและเห็นสมควรให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
@
ต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลทัง@ 3 ท่าน
เป็ นผู้ทีมีความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท นอกจากนี @ บุคคลทัง@ 3 ท่านได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน และได้ ช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มทีมาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมา
ด้ วยลําดับที 2 จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาเป็ นรายบุคคล
ในการลงคะแนนวาระที 2 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมอีก จํานวน1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม(ด้ วยตนเอง
และมอบฉันทะ) จํานวน 66 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
@
562,319,410 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.14 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดจํ
@
านวน 1,600,000,000 หุ้น
มติ
ทีประชุมมีมติเลือกกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง เป็ นรายบุคคล มี
คะแนนเสียงดังนี @
ผลนับคะแนนในวาระที 2 มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
562,319,410 หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
562,319,410 หุ้น
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1. นายเคียง บุญเพิ+ม
กรรมการ
เห็นด้ วย
560,656,910 หุ้น
คิดเป็ น 99.70 %
ไม่เห็นด้ วย
1,551,500 หุ้น
คิดเป็ น 0.28 %
งดออกเสียง
111,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.02 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
@
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางอรสโรชยา บุนนาค
กรรมการ
เห็นด้ วย
560,656,910 หุ้น
คิดเป็ น 99.70 %
ไม่เห็นด้ วย
1,551,500 หุ้น
คิดเป็ น 0.28 %
งดออกเสียง
111,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.02 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
@
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
กรรมการ
เห็นด้ วย
560,656,910 หุ้น
คิดเป็ น 99.70 %
ไม่เห็นด้ วย
1,551,500 หุ้น
คิดเป็ น 0.28 %
งดออกเสียง
111,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.02 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
@
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที+ 3. พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้ วย
อัตราเดียวกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี @
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
จํานวน 1,200,000 บาท / ปี
ค่าตอบแทนของกรรมการอืนๆ จํานวน 6 ท่าน
จํานวน 1,440,000 บาท / ปี
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 600,000 บาท / ปี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอืนๆ จํานวน 3 ท่าน
จํานวน 1,320,000 บาท / ปี
ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็ นเบี @ยประชุม
จํานวน
1,200 บาท / ครัง@
(ไม่เกิน 6 ครัง@ ต่อปี )
6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็ นเบี @ยประชุม
จํานวน
1,000 บาท / ครัง@
(ไม่เกิน 6 ครัง@ ต่อปี )
ในการลงคะแนนวาระที 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมอีก จํานวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม (ด้ วยตนเอง
และมอบฉันทะ) จํานวน 67 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
@
563,462,410 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.22 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดจํ
@
านวน 1,600,000,000 หุ้น
มติ
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามทีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี @
ผลนับคะแนนในวาระที 3 มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
563,462,410 หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
563,462,410 หุ้น
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เห็นด้ วย
563,021,410 หุ้น
คิดเป็ น 99.92 %
ไม่เห็นด้ วย
111,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.02 %
งดออกเสียง
330,000 หุ้น
คิดเป็ น 0.06 %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
@
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที+ 4. พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา ประธานฯกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

( นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ )
ประธานทีประชุม
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 2
ข้ อมูลของบุคคลที+ได้ รับการเสนอชื+อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่ งกําหนดวาระ

นายสัมพันธ์ พันธ์ พาณิชย์
ตําแหน่ ง :

ประธานกรรมการบริ ษัท

การศึกษา :

Business Administration, Eastern New Mexico University
Amarillo College Auto Mechanic, Texas, USA.

การอบรม :

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2548)
-หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005)
-หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005)

ประวัติการทํางาน :
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท
2549 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
2547 – ปั จจุบนั กรรมการ
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
2544 – ปั จจุบนั กรรมการ
2517 – ปั จจุบนั ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หารชมรม
2552 – 2555
กรรมการ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษัท ข้ าวรัชมงคล จํากัด
ชมรมความร่วมมือโตโยต้ า
บริ ษัท วายเอสภัณฑ์ จํากัด

2549 – 2552

ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2546 – 2556

ประธานชมรม

ชมรมความร่วมมือไทย – ฮีโน่

2545 – 2546

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2544 – 2555

กรรมการ

บริ ษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากัด

2544 – 2549

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2539 – 2552

ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หาร บริ ษัท วายเอสภัณฑ์ จํากัด

2537 – 2547

อาจารย์สอนโรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ

โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ

2523 – 2549

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2516 – 2523

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด
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นายพริษฐ์ พันธ์ พาณิชย์

ตําแหน่ ง:

กรรมการผู้จดั การใหญ่

การศึกษา :

Business Administration, Eastern New Mexico University
Amarillo College Auto Mechanic, Texas, USA.

การอบรม :

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2548)
-หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005)
-หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005)

ประวัติการทํางาน :
2549 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2547 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด

2546 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2549 – 2552

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2548 – 2551

กรรมการบริ หารความเสียง

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2545 – 2546

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2544 – 2555

กรรมการ

บริ ษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากัด

2544 – 2549

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2539 – 2552

กรรมการ

บริ ษัท วายเอสภัณฑ์ จํากัด

2522 – 2549

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
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ดร.อัมพร นิลภิรมย์
ตําแหน่ ง :

กรรมการ

การศึกษา :

-Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of
Commerce, Malaysia (1972)
-Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)

การอบรม :

- Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute (1977)
- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Women Personal Development
Association (1998)
- Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)
- Management and Psychology Institute (2004)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 2006)
- Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)
- Inventory Counting & Management for cost saving program: Management Consultant Co., Ltd. (2007)
- Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand ( PSCMT) (2007)
- Executive Education Program, Management and Psychology (2007)
- Risk Management and Enterprise (2008)
- Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)
- โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิมประสิทธิภาพการไกล่เกลียข้ อพิพาท (2553)
- ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (2554)
- โครงเพิมศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรี (2554)
- โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง (2554)
- อบรมความรู้เบื @องต้ น และเทคนิคการไกล่เกลียข้ อพิพาท ศาลแพ่ง (2556)
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาเด็ก ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556)
- อบรมทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาชน และครอบครัว (2556)
- ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ (2556)

ประวัติการทํางาน :
2551 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสียง
2550 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
2550 – 2552
รองกรรมการผู้จดั การ
2549 – 2550
กรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
2544 – 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
2534 – 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
2533 – 2546
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื @อ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด
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ดร.พรจิต พันธ์ พาณิชย์
ตําแหน่ ง :

กรรมการ

การศึกษา :

- Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of
Commerce, Malaysia (1972)
- Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)

การอบรม :

- Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute: (1997)
- Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)
- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): Thai Institute of Directors
- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Management and Psychology Institute: (2004)
- Factory Police Training Course: National Factory Police Club (2005)
- Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)
- Marketing for The Boss: Management and Psychology Institute (2007)
- Inventory Counting & Management for Cost Saving Program: Alpha Management
Consultant Co., Ltd. (2007)
- Ideal Purchasing Role: Alpha Management Consultant Co., Ltd. (2007)
- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)
- Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)
- โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิมประสิทธิภาพการไกล่เกลียข้ อพิพาท (2553)
- อบรมหลักสูตร ความรู้เบื .องต้ นและเทคนิคเกียวกับการไกล่เกลียข้ อพิพาทของศาลตลิงชัน (2554)
- โครงการอบรมแลกเปลียนความคิดเห็นเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้ประนีประนอม
ประจําศาลสังกัดสํานักงานอธิบดีผ้ พู ิพากษา ภาค1 ปี 2555
- ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ (2556)
- ผู้ประนีประนอม ประจําศาลจังหวัดพระโขนง (2556)

ประวัติการทํางาน :
2552 – ปั จจุบนั ทีปรึกษาอาวุโส

บริ ษัท โตโยต้ า ที บี เอ็น จํากัด

2550 – ปั จจุบนั กรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2547 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ หาร

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2546 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายขาย และรองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2547 – 2551

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท โตโยต้ า ที บี เอ็น จํากัด

2533 – 2546

ผู้จดั การฝ่ ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2523 – 2533

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

บริ ษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 3
ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
1. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์
ตําแหน่ ง :
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2556)
การศึกษา :
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายตํารวจ
- ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม :

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

ประวัติการทํางาน :
- 2548 – ปั จจุบนั
- 2549 – ปั จจุบนั
- 2551 – ปั จจุบนั
- 2551 – ปั จจุบนั
- 2551 – 2551
- 2548 -2549
-2547 – 2549
- 2546 -2549

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
ทีปรึกษากิตติมศักดิ• กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
ทีปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสือสาร (ICT)
ทีปรึกษากรรมาธิการตํารวจ
ทีปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
ทีปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร
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ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่ อ)
2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
ตําแหน่ ง :
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2556)
การศึกษา :
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริ ญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม :

- Director Accreditation Program: DAP รุ่นที 12/2004
- Organization Risk Management Program : ORMP รุ่นที 4-5/2005
- Directors Accreditation Program: DAP รุ่น 67/2005
- Terrorism Financing and Money Laundering of The Federal Bureau of Investigation and the Internal
Revenue Service Criminal Investigations Division (2005)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006)
- Audit Committee Program (ACP 14/2006)
- Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)
- Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
(Financial Thinking for Non-Financial manager 2007)
- หลักสูตรต้ นทุนกับการอยูร่ อดของกิจการ (2008)
- หลักสูตรนักบริ หารระดับกลาง รุ่น 7 กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทํางาน :
- 2549 – ปั จจุบนั
- 2547 – ปั จจุบนั
- 2547 – 2554
- 2546 – 2547
- 2542 – 2545

รองประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าทีคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย สํานักงานสรรพากร พื @นทีสมุทรปราการ 2
สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากร พื @นทีสมุทรปราการ 1
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 4
เอกสารและหลักฐานที+ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเงื+อนไขในการออกคะแนนเสียง
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องข้ อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลง
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะเป็ นการสร้ างความเชือมันให้
เกิดขึ @นแก่ผ้ ถู ือหุ้น

ผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายและเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส

ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้ มกี ารตรวจสอบเอกสาร หรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
ทังนี
@ @ เนืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิทนํี ามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิที
จะผ่อนผันการยืนเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม แต่ละรายตามทีบริ ษัท
จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
อนึง เนืองจากได้ มีประกาศกรมทะเบียนการค้ า เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันที 2
กุมภาพันธ์ 2550 ซึงได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ @นใหม่ ดังนันบริ
@ ษัทจึงได้
จัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ ามาพร้ อมนี @ด้ วย

โปรดเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใด

แบบหนึ+งเท่ านัน7
เอกสารและหลักฐานที+ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนวันเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ เู ข้ าถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ - นามสกุล ให้ ยืนหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหนึง ) ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตามข้ อ1. และผู้ถือหุ้นได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้ อ1
2.นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
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1.1 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) และ
มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมซึงมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึง ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือ
หุ้น
2.3 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชือรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
3. ผู้ถอื หุ้นที+เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง7 ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐาน
ต่อไปนี @เพิมเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
@ @ เอกสารทีมิได้ มี
ต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
@ บรอง
ความถูกต้ องของคําแปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้
3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5) พ.ศ.2550 ดังนี @
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน
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แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
@ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี @
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านัน7 ดังนี @
1.1 ผู้ถือหุ้นทัวไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน@
1.2 ผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
@ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงได้ จากทัง@ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
คนใดคนหนึงโดยระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื องหมายหน้ ากรรมการ
อิสระตามทีบริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม
ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
@ @บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ ท+ ี 24 มีนาคม 2557 หรื อก่อนเวลาการเริ มประชุมอย่างน้ อยครึง
ชัวโมงเพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจเอกสารและให้ ทนั เวลาร่วมประชุม

ทังนี
@ @ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนทีตนถือ
อยูไ่ ด้ ยกเว้ นแต่เป็ น Custodian ทีผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
@ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค.
เงือนไขในการออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึงหุ้นมีเสียงหนึงสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย
โดยใช้ วิธีชมู ือเว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องข้ อและทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
@
เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 5
ข้ อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด(มหาชน)
เฉพาะที+เกี+ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที+ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการหมดนันต้
@ องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที
ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 18.ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
@
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี @
(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการแต่
@
ละคน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูต่ าม (1) เลือกตังบุ
@ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
@ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
@
ง@ นัน@ ในกรณีทีมีบคุ คลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
@ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครั
@
ง@ นัน@ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี @ขาด
ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง@ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนทีจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ง
ในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนนัน@ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป
ให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
@ @กรรมการทีออกตามวาระนันๆอาจได้
@
รับเลือกตังใหม่
@
ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี @ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืนๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
@ @ ไม่วา่ จะกําหนดเป็ นจํานวนแน่นนอน
หรื อกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ทจะใช้
ี ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไปหรื อกําหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนันให้
@ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี @ยเลี @ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัทซึงได้ รับการแต่งตังเป็
@ นกรรมการ
ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทอีกต่างหากด้ วย
ข้ อ 21. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 24.
(5) ศาลมีคาํ สังให้ ออก
ข้ อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท และการออกมีผลนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับใบลา
ออกแล้ ว กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 23. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล
หนึงซึงมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึงได้ รับการเลือกตังเป็
@ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนเข้ าไปแทน
ข้ อ 24. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
หุ้นทีถือ โดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หมวดที+ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ @นสุดรอบปี
ทางบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจํานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ าของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั@
อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
@
าชือการทําหนังสือขอให้ คระกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
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ทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนัน@ ในกรณีนี @ให้ คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมทีระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื องทีเสนอ เพือทราบเพืออนุมตั ิหรื อเพือ
พิจารณา รวมทังความเห็
@
นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดย
ลงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตังสํ
@ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อท้ องทีอืนทัว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันทีและรายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี @จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคนหรื อมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
@
และไม่วา่ กรณีหนึงกรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั@
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือครัง@ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงเข้ ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามทีกําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง@ นัน@ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุม
ผู้ถือหุ้นนันมิ
@ ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง@ หลังนี @ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนังเป็ น
ประธานทีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ก็ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงซึงได้ เข้ าร่วมประชุมขึ @นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับนัน@ ให้ เป็ นไปตามประธานในทีประชุมกําหนด
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
@ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี @
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(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ @นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี @ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี @ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมด
@
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
@
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื @อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทําแก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
@
หรื อบางส่วนทีสําคัญการมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 35. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี @
(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ @นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
@
ออกตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
(6) พิจารณาแต่งตังผู
@ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอืน (ถ้ ามี)
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 6
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั+วไป ซึ+งเป็ นแบบที+ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที ……………….…………………..
วันที ………เดือน…………………พ.ศ.……..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………………… สัญชาติ ……............อยูบ่ ้ านเลขที ………….……….
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………………
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
@ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี @
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………….
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน@ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
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ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที+กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที+จะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที ……………….…………………..
วันที ………เดือน…………………พ.ศ.……..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………………… สัญชาติ ……............อยูบ่ ้ านเลขที ………….……….
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………………
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
@ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี @
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………….
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง@ นี @ ดังนี @
วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที+ 2 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง7 กรรมการใหม่ แทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
การแต่งตังกรรมการทั
@
งชุ
@ ด
1. นายสัมพันธ์ พันธ์ พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์ พันธ์ พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.อัมพร
นิลภิรมย์
กรรมการ
4. ดร.พรจิต
พันธ์ พาณิชย์ กรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
@
นรายบุคคล
ชือกรรมการ นายสัมพันธ์ พันธ์ พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ นายพริษฐ์ พันธ์ พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ดร.อัมพร นิลภิรมย์
กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ดร.พรจิต พันธ์ พาณิชย์ กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที+ 4พิจารณาแต่ งตัง7 ผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2553 และกําหนดค่ าตอบแทน
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที+ 5 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี @ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
@ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ 1.ผู้ถื อ หุ้น ที มอบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
@
อกตังกรรมการทั
@
งชุ
@ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
@
นรายบุคคล
3. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลาและสถานทีอืนด้ วย
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที+ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตัง7 ให้ คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที ……………….…………………..
วันที ………เดือน…………………พ.ศ.……..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………………… สัญชาติ ……............อยูบ่ ้ านเลขที ………….……….
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………………
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั …………………………….…………………………….…
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
@ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี @
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………….
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน
2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง@ นี @ ดังนี @
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
@
ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด………………………………….………….…เสี
ั@
ยง

27

วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที+ 2 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง7 กรรมการใหม่ แทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
การแต่งตังกรรมการทั
@
งชุ
@ ด
1. นายสัมพันธ์ พันธ์ พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์ พันธ์ พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.อัมพร
นิลภิรมย์
กรรมการ
4. ดร.พรจิต
พันธ์ พาณิชย์ กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
@
นรายบุคคล
ชือกรรมการ นายสัมพันธ์ พันธ์ พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ นายพริษฐ์ พันธ์ พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ดร.อัมพร นิลภิรมย์
กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ดร.พรจิต พันธ์ พาณิชย์ กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที+ 4 พิจารณาแต่ งตัง7 ผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2553 และกําหนดค่ าตอบแทน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
28

วาระที+ 5 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี @ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
@ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

ลงชือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะแบบ ค. นี @ใช้ ได้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
@ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้ เท่านัน@
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
@
อกตังกรรมการทั
@
งชุ
@ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
@
นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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ใบประจําต่ อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน@ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 3 หมู่ 7 กม.ที 12 ถนนกิงแก้ ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลาและสถานทีอืนด้ วย
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ……………เรื อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี @:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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สิ+งที+ส่งมาด้ วยลําดับที+ 7

หมายเหตุ
บริ ษัทจัดบริ การรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุม จํานวน 2 จุด
1. บริ เวณบริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 42 ซอยสุขมุ วิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง
กรุงเทพ ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้าอ่ อนนุช
รถบริ การ รับ-ส่ง ตังแต่
@ เวลา 07.00 - 07.30 น.
2. บริ เวณข้ าง บิ…กซี สาขาบางนา (ตรงข้ ามห้ างเซ็นทรัล บางนา)
รถบริ การ รับ-ส่ง ตังแต่
@ เวลา 07.30 - 08.00 น.
ติดต่อเจ้ าหน้ าที โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 , คุณกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี 081-845-5437
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บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
42 ซอยสุขมุ วิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2331-8000, 0-2311-1000 แฟกซ์ 0-2331-5021
www.yarnapund.com
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