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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน) 
เลขที+ 42 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 
วนัที� 13 มีนาคม 2557 

 
เรื�อง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิ�งที�สง่มาด้วย  1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

2. ข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหนง่ตามกําหนด
วาระ 

3. ประวตัิของกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะ  
4. เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการออก

เสยีงลงคะแนน.ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 3 แบบ 
7. แผนที�สถานที�จดัประชมุ ณ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน 2 

 
 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั @งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มี
มติ กําหนดให้เ รียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี  2557   ในวันพฤหัสบดี ที�  27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี @ 
 
วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที+ 2 พิจารณาอนุมัติเลอืกตั 7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที+พ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตาํแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั @งหมดในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น ดงันี @ 

  1. นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  3. ดร.อมัพร นิลภิรมย์  กรรมการ 
  4. ดร.พรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการ 
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 เห็นสมควรให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิเลอืกตั @งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามกําหนดวาระจํานวน  4 ทา่น กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื�องจากบุคคลทั @ง 4 ท่านเป็นผู้ ที�มี
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์กบับริษัท นอกจากนี @ บุคคลทั @ง 4 ท่านได้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และได้ช่วยเหลอืบริษัทอยา่งเต็มที�มาโดยตลอด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
 
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ด้วยอตัราเดียวกบัปี 2556 และปี 2555 ตามที�คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ ดงัตอ่ไปนี @ 

1. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท    จํานวน  1,200,000      บาท / ปี 
2. คา่ตอบแทนของกรรมการอื�นๆ จํานวน 6 ทา่น   จํานวน  1,440,000      บาท / ปี 
3. คา่ตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน    600,000      บาท / ปี 
4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นอื�นๆ จํานวน 3 ทา่น จํานวน 1,320,000      บาท / ปี 
5. คา่ตอบแทนประธานอนกุรรมการเป็นเบี @ยประชมุ   จํานวน       1,200      บาท / ครั @ง 
 (ไมเ่กิน 6 ครั @งตอ่ปี) 
6. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการเป็นเบี @ยประชมุ   จํานวน        1,000      บาท / ครั @ง 
  (ไมเ่กิน 6 ครั @งตอ่ปี) 

 
วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงนิงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ 
งบการเงนิประจาํปี 2553 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั @ง ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี ณรงค์เดช 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 76 หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4563 หรือ นายสมุิตร ขอไพบลูย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4885 หรือ นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3885 จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอส
โซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2553 โดยจะสอบทานงบการเงินงวดไตร
มาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย รวมไมเ่กิน 5,350,000 บาท  

ทั @งนี @ ผู้สอบบญัชีและสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที�เสนอแตง่ตั @งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยงัไมเ่คยได้รับการแตง่ตั @ง
ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
 
วาระที+ 5 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 
 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557  ในวนัพฤหสับดีที� 27 มีนาคม 2557 เวลา  
9.00 น.  ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-
ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ตั @งแตเ่วลา 7.00 น.  
 อนึ�ง   เพื�อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั @งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครั @งนี @ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที�แนบมาตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 
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6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศ และแตง่ตั @งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.yarnapund.com โดยให้เลือกแบบ
ใดแบบหนึ�งตามที�ระบไุว้เทา่นั @น  
 หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที�ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั @งกรรมการ เป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงมติแทนทา่น บริษัทขอเรียนวา่ มีกรรมการที�ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระพิจารณาเลอืกตั @งกรรมการ ดงันี @ 

  1. พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. น.ส.กญัญา บศุยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทั @งนี @ เพื�อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
มายงับริษัท ภายในวันจันทร์ที+ 24 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ
ที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 
 อนึ�ง บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 (Record Date) ในวนัที� 
12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดพกัการโอนหุ้นในวนัที� 13 มีนาคม 2557 และจัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชมุ ทั @งนี @ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
                 (นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์) 
                   ประธานกรรมการบริษัท 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 

ของ 
บริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 
เวลาและสถานที+ 
   
  ประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั 
(มหาชน) เลขที� 3 หมู ่7 กม.12  ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
 
กรรมการที+เข้าร่วมประชุม 
 
 1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 3. นางเคียง  บญุเพิ�ม   กรรมการ 
 4. นางอรสโรชยา  บนุนาค  กรรมการ 
 5. นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล  กรรมการ 
 6. ดร.อมัพร  นิลภิรมย์  กรรมการ 
 7. ดร.พรจิต  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการ 
 8. พลโทไตรรัตน์  ปิ� นมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายปิยพร  ลิ @มเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. พลตํารวจตรีวนัชยั  วิสทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
เริ+มการประชุม 
 นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์  เป็นประธานในที�ประชมุ 
 กล่าวเปิดประชุมในเวลา 9.00 น. ว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั @งที�มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 56 ราย  รวม 
549,748,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั @งหมดจํานวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมเพื�อ
พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี @  

วาระที+ 1.     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555  
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ�งได้จดัประชมุไปเมื�อวนัที� 25 
เมษายน 2555 ซึ�งมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1. ของหนงัสือเชิญประชุมฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองราย
งาการประชมุดงักลา่ว 
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 ในการลงคะแนนวาระที� 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก จํานวน 9 ทา่น จึงสง่ผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง
และมอบฉนัทะ) จํานวน 65 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั @งหมด 558,719,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.92 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั @งหมดจํานวน 1,600,000,000 หุ้น 

 มติ ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 
ผลนบัคะแนนในวาระที� 1 มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  558,719,410 หุ้น 
มีผู้ออกเสยีงลงคะแนน     558,719,410 หุ้น 
เห็นด้วย      558,655,410 หุ้น  คิดเป็น    99.99 % 
ไมเ่ห็นด้วย               64,000 หุ้น คิดเป็น      0.01% 
งดออกเสยีง                        0 หุ้น  คิดเป็น          0 % 
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  

 

วาระที+ 2.     พิจารณาอนุมัติเลือกตั 7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที+พ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
 ประธานฯ เสนอตอ่ที�ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั @งหมดในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น ดงันี @ 

  1. นายเคียง บญุเพิ�ม  กรรมการ 

  2. นางอรสโรชยา  บนุนาค  กรรมการ 

  3. นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล กรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสีย คือ นายเคียง บุญเพิ�ม นางอรสโรชยา 
บนุนาค และ นางอมรรัตน์ องัคเศกวิไล ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตั @งกรรมการที�ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามกําหนดวาระจํานวน 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคลทั @ง 3 ท่าน
เป็นผู้ ที�มีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี @ บุคคลทั @ง 3 ท่านได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที�มาโดยตลอด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มา
ด้วยลาํดบัที� 2 จึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล  
 ในการลงคะแนนวาระที� 2  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก  จํานวน1 ทา่น  จึงสง่ผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ(ด้วยตนเอง
และมอบฉนัทะ) จํานวน 66 ราย  รวมเป็นจํานวนหุ้นทั @งหมด 562,319,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.14 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั @งหมดจํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
 มติ ที�ประชมุมีมติเลอืกกรรมการที�ออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง เป็นรายบคุคล มี
คะแนนเสยีงดงันี @ 

ผลนบัคะแนนในวาระที� 2 มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  562,319,410 หุ้น 
มีผู้ออกเสยีงลงคะแนน     562,319,410 หุ้น 
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   1. นายเคียง  บุญเพิ+ม   กรรมการ  

เห็นด้วย      560,656,910 หุ้น  คิดเป็น    99.70 % 
ไมเ่ห็นด้วย         1,551,500 หุ้น  คิดเป็น      0.28 % 
งดออกเสยีง           111,000 หุ้น   คิดเป็น      0.02 % 
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   

 

   2. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการ  
เห็นด้วย        560,656,910 หุ้น  คิดเป็น   99.70 % 
ไมเ่ห็นด้วย           1,551,500 หุ้น  คิดเป็น    0.28 % 
งดออกเสยีง             111,000 หุ้น  คิดเป็น     0.02 % 
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

   3. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล  กรรมการ  
เห็นด้วย      560,656,910 หุ้น  คิดเป็น    99.70 % 
ไมเ่ห็นด้วย         1,551,500 หุ้น  คิดเป็น      0.28 % 
งดออกเสยีง            111,000 หุ้น  คิดเป็น      0.02 % 
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระที+ 3.     พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556  
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที�ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้วย
อตัราเดียวกบัปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี @ 
   

1. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท    จํานวน  1,200,000      บาท / ปี 
2. คา่ตอบแทนของกรรมการอื�นๆ จํานวน 6 ทา่น   จํานวน  1,440,000      บาท / ปี 
3. คา่ตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน    600,000      บาท / ปี 
4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นอื�นๆ จํานวน 3 ทา่น จํานวน 1,320,000      บาท / ปี 
5. คา่ตอบแทนประธานอนกุรรมการเป็นเบี @ยประชมุ   จํานวน       1,200      บาท / ครั @ง 
 (ไมเ่กิน 6 ครั @งตอ่ปี) 
6. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการเป็นเบี @ยประชมุ   จํานวน        1,000      บาท / ครั @ง 
  (ไมเ่กิน 6 ครั @งตอ่ปี) 

 ในการลงคะแนนวาระที� 3  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มอีก  จํานวน 1 ทา่น จึงสง่ผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเอง
และมอบฉนัทะ) จํานวน 67 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั @งหมด 563,462,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั @งหมดจํานวน 1,600,000,000 หุ้น 
 มติ ที�ประชมุมีมติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามที�เสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี @  

ผลนบัคะแนนในวาระที� 3 มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  563,462,410 หุ้น 
มีผู้ออกเสยีงลงคะแนน     563,462,410 หุ้น 
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เห็นด้วย      563,021,410 หุ้น  คิดเป็น    99.92 % 
ไมเ่ห็นด้วย           111,000 หุ้น  คิดเป็น     0.02 % 
งดออกเสยีง           330,000 หุ้น   คิดเป็น     0.06 % 
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระที+ 4.     พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ามี) 
 ไมม่ีผู้ใดเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา ประธานฯกลา่วปิดการประชมุเวลา 11.00 น. 
 

 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
      
                  ( นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ ) 
                         ประธานที�ประชมุ 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 2 

ข้อมูลของบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที+พ้นจากตาํแหน่งกาํหนดวาระ 

 

นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ 

ตาํแหน่ง :  ประธานกรรมการบริษัท 

การศึกษา : Business Administration, Eastern New Mexico University 

  Amarillo College Auto Mechanic, Texas, USA.  

การอบรม : -หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 35/2548) 

  -หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 

  -หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 

ประวัติการทาํงาน : 
2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากดั  
2517 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม  ชมรมความร่วมมือโตโยต้า 
2552 – 2555 กรรมการ     บริษัท วายเอสภณัฑ์ จํากดั 

2549 – 2552 ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 

2546 – 2556 ประธานชมรม    ชมรมความร่วมมือไทย – ฮีโน ่

2545 – 2546 กรรมการผู้จดัการ    บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2544 – 2555 กรรมการ     บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2544 – 2549 กรรมการผู้จดัการ    บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั  

2539 – 2552 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร  บริษัท วายเอสภณัฑ์ จํากดั 

2537 – 2547 อาจารย์สอนโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

2523 – 2549 กรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  

2516 – 2523 รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั 
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นายพริษฐ์  พันธ์พาณิชย์ 

 

ตาํแหน่ง : กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การศึกษา : Business Administration, Eastern New Mexico University 

  Amarillo College Auto Mechanic, Texas, USA.  

การอบรม : -หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 35/2548) 

  -หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 

  -หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 

 

ประวัติการทาํงาน :  

2549 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ   บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  

2549 – 2552 กรรมการผู้จดัการ   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั  

2548 – 2551 กรรมการบริหารความเสี�ยง  บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2545 – 2546 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2544 – 2555 กรรมการ    บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2544 – 2549 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั   

2539 – 2552 กรรมการ    บริษัท วายเอสภณัฑ์ จํากดั 

2522 – 2549 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 

 



 

10 
 

ดร.อัมพร  นิลภริมย์  

ตาํแหน่ง : 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) 

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 
- หลกัสตูร 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) 
   - โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ�มประสทิธิภาพการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาท (2553) 

- ผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัราชบรีุ (2554) 
  - โครงเพิ�มศกัยภาพผู้ พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จงัหวดัราชบรีุ (2554) 
  - โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง (2554) 
  - อบรมความรู้เบื @องต้น และเทคนิคการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาท ศาลแพง่ (2556) 
  - อบรมเชิงปฏิบตัิการป้องกนั และแก้ไขปัญหาเด็ก ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556) 
  - อบรมทางวิชาการผู้ พิพากษาสมทบ ศาลเยาชน และครอบครัว (2556) 

- ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ (2556) 

ประวัติการทาํงาน : 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี�ยง   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2550 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั   
2549 – 2550 กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2544 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั   
2534 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2533 – 2546 ผู้จดัการฝ่ายจดัซื @อ    บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั  
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ดร.พรจิต  พันธ์พาณิชย์  

ตาํแหน่ง : 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) 

- โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ�มประสทิธิภาพการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาท (2553) 

   - อบรมหลกัสตูร ความรู้เบื .องต้นและเทคนิคเกี�ยวกบัการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทของศาลตลิ�งชนั (2554) 

   - โครงการอบรมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ผู้ประนีประนอม  

   ประจําศาลสงักดัสาํนกังานอธิบดีผู้ พิพากษา ภาค1 ปี 2555 

- ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ (2556) 
                            - ผู้ประนีประนอม ประจําศาลจงัหวดัพระโขนง (2556) 

 

ประวัติการทาํงาน : 

2552 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาอาวโุส        บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากดั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน   บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริหาร     บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2547 – 2551 กรรมการผู้จดัการ     บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากดั 

2533 – 2546 ผู้จดัการฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  

2523 – 2533 ผู้จดัการฝ่ายขาย     บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 3 

 

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 
1. พลตาํรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556) 
การศึกษา : -      รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายตํารวจ 

- ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

การอบรม : - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 
   - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 
   - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 
   - หลกัสตูร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006) 
   - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 
   - หลกัสตูร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 
   - Rights (SARs) Way 2006 
   -  หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกิจการ 
 
ประวัติการทาํงาน : 
   - 2548 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2551 – ปัจจบุนั   ที�ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร 
   - 2551 – ปัจจบุนั   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ� กรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
   - 2551 – 2551  ที�ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื�อสาร (ICT)  
   - 2548 -2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ 
   -2547 – 2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวฒุิสมาชิก 
   - 2546 -2549 ที�ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร 
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ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556) 
การศึกษา : - ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   - ปริญญาตรีบริหารบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
   - ปริญาโทศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
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) 
   - หลกัสตูรต้นทนุกบัการอยูร่อดของกิจการ (2008) 
   - หลกัสตูรนกับริหารระดบักลาง รุ่น 7 กระทรวงยตุิธรรม 
 
ประวัติการทาํงาน : 
   - 2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
   - 2547 – 2554 เจ้าหน้าที�คดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   - 2546 – 2547 หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย สาํนกังานสรรพากร พื @นที�สมทุรปราการ 2 
   - 2542 – 2545 สรรพากรอําเภอ สาํนกังานสรรพากร พื @นที�สมทุรปราการ 1 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 4 

เอกสารและหลกัฐานที+ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื+อนไขในการออกคะแนนเสียง 

บริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เรื�องข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลง

วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดี ซึ�งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้

เกิดขึ @นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่ายและเพื�อให้การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสาร หรือ

หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 

ทั @งนี @ เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที�นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสทิธิที�

จะผอ่นผนัการยื�นเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ แตล่ะรายตามที�บริษัท

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

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

กมุภาพนัธ์ 2550 ซึ�งได้กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนขึ @นใหม ่ ดงันั @นบริษัทจึงได้

จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนี @ด้วย โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใด

แบบหนึ+งเท่านั7น  

เอกสารและหลกัฐานที+ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวนัเข้าร่วมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ เข้าถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวั

ประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลี�ยนชื�อ  - นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ ( แบบใดแบบหนึ�ง ) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ1. และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.3 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกนักบัข้อ1 

2.นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
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1.1 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 

1.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ) และ

มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุซึ�งมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุแบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื�อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือ

หุ้น 

2.3 สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื�อรับรองสาํเนา

ถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 

3. ผู้ถอืหุ้นที+เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 7งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน

ตอ่ไปนี @เพิ�มเติม 

1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

แทน 

2) หนงัสอืยืนยนัวา่ ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั @งนี @ เอกสารที�มิได้มี

ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนนิติบคุคลนั @นรับรอง

ความถกูต้องของคาํแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ 

3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�องกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที�5) พ.ศ.2550 ดงันี @ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน 
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แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี @ 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�ง เพียงแบบเดยีวเท่านั7น ดงันี @ 
1.1 ผู้ ถือหุ้นทั�วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั @น 
1.2 ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั @ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

คนใดคนหนึ�งโดยระบชืุ�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเครื�องหมายหน้ากรรมการ
อิสระตามที�บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ
ดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมขีดฆา่ลงวนัที�ที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื�อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทั @งนี @บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัจันทร์ที+ 24 มีนาคม 2557 หรือก่อนเวลาการเริ�มประชมุอยา่งน้อยครึ�ง
ชั�วโมงเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทนัเวลาร่วมประชมุ 

 

ทั @งนี @ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบง่แยกการลงคะแนน

เสยีงได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนที�ตนถือ

อยูไ่ด้ ยกเว้นแตเ่ป็น Custodian  ที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 

 เงื�อนไขในการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนึ�งหุ้นมีเสยีงหนึ�งสยีง การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย

โดยใช้วิธีชมูือเว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องข้อและที�ประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันั @นให้

เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 5 

ข้อบังคับของบริษัท ยานภณัฑ์ จาํกดั(มหาชน) 

เฉพาะที+เกี+ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที+ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการหมดนั @นต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 18.ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั @งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี @  

(1) การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั @งกรรมการแตล่ะคน ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูต่าม  (1) เลอืกตั @งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั @งเป็นกรรมการเทา่กบัจํานวนกรรมการที�จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตั @งในครั @งนั @น   ในกรณีที�มีบคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั @งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน

จํานวนกรรมการที�จะพงึเลอืกตั @งในครั @งนั @น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี @ขาด 

ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั @ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนที�จะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่

ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั @น ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป

ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ ทั @งนี @กรรมการที�ออกตามวาระนั @นๆอาจได้รับเลอืกตั @งใหม่

ได้ 

ข้อ 20. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบี @ยประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทั @งนี @  ไมว่า่จะกําหนดเป็นจํานวนแนน่นอน   

หรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที�จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลี�ยนแปลง

ก็ได้และนอกจากนั @นให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบี @ยเลี @ยงและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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 ความในวรรคหนึ�งไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึ�งได้รับการแตง่ตั @งเป็นกรรมการ  

ในอนัที�จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตาํแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24. 

(5) ศาลมีคาํสั�งให้ออก 

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ ให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษัท และการออกมีผลนบัแตว่นัที�บริษัทได้รับใบลา

ออกแล้ว กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 23. ในกรณีที�ตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล

หนึ�งซึ�งมีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป

เว้นแตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน  บคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั @งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่

กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนเข้าไปแทน 

ข้อ 24. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถงึกําหนดตามวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน

หุ้นที�ถือ โดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

หมวดที+ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ @นสดุรอบปี

ทางบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วในวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้น

ที�จําหนา่ยได้ทั @งหมดหรือ ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้าคน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้

ทั @งหมดจะเข้าชื�อการทําหนงัสอืขอให้คระกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการ
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ที�ขอให้เรียกประชมุไว้ในหนงัสอืดงักลา่วนั @น ในกรณีนี @ให้คณะกรรมการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแตว่นัที�ได้รับ

หนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุที�ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ

เรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยวา่เป็นเรื�องที�เสนอ เพื�อทราบเพื�ออนมุตัิหรือเพื�อ

พิจารณา รวมทั @งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และคณะกรรมการจะต้องจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุดงักลา่วในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัโดย

ลงลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ   ท้องที�อนัเป็นที�ตั @งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที�อื�นทั�ว

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบ

ฉนัทะจะต้องลงวนัที�และรายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสอืมอบฉนัทะนี @จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชมุก่อนผู้มอบฉนัทะเข้าร่วม

ประชมุ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้าคนหรือมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั @งหมด และไมว่า่กรณีหนึ�งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั @งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือครั @งใด ถ้าเวลานดัประชมุลว่งเลยไปแล้วถงึหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้ามาร่วมประชมุไมค่รบองค์

ประชมุตามที�กําหนด หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั @งนั @น ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นนั @นมิใชก่ารเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั @งหลงันี @ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็น

ประธานที�ประชมุ ในกรณีประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้

ก็ให้ที�ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุขึ @นเป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสยีงหนึ�งเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที�ประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบัก็ให้

ลงคะแนนลบัสว่นวิธการออกเสยีงลงคะแนนลบันั @น ให้เป็นไปตามประธานในที�ประชมุกําหนด 

มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี @ 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ @นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี @ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี @ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั @งหมด 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื @อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทําแก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั @งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัการมอบหมายให้

บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื�นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่กําไร

ขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 35. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี @ 

(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ  ณ วนัสิ @นสดุรอบบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจดัสรรกําไร 

(4) พิจารณาเลอืกตั @งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(6) พิจารณาแตง่ตั @งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื�น (ถ้าม)ี 
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สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 6 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบทั+วไป ซึ+งเป็นแบบที+ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั @งสิ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง ดงันี @ 
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ………………………… ………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ …………………………….  
 
 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ในวนัพฤหสับดีที� 27  มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 
บริษัท ยานภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวดั
สมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั @น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
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           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
 
 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที+กาํหนดรายการต่าง ๆ ที+จะมอบฉันทะละเอียดชดัเจนตายตัว) 

 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั @งสิ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง ดงันี @ 
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ………………………… ………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ …………………………….  
 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ในวนัพฤหสับดีที� 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 
บริษัท ยานภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวดั
สมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั @งนี @ ดงันี @ 

 

วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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วาระที+ 2 พิจารณาอนุมัติเลือกตั 7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที+พ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
                การแตง่ตั @งกรรมการทั @งชดุ 
  1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  3. ดร.อัมพร นิลภริมย์ กรรมการ 
  4. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 
    

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

                การแตง่ตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ชื�อกรรมการ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ  นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ ดร.อัมพร นิลภริมย์ กรรมการ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

วาระที+ 4พิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงนิงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ 
             งบการเงนิประจาํปี 2553 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 

 
วาระที+ 5 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี @ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั @นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุเว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
     
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
 
 

หมายเหตุ  1.ผู้ ถือหุ้ นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 2. วาระเลอืกตั @งกรรมการสามารถเลอืกตั @งกรรมการทั @งชดุหรือเลอืกตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557   
ในวนัพฤหสับดีที� 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั
เวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที+ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตั 7งให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

            เขียนที� ……………….…………………..  
            วนัที� ………เดือน…………………พ.ศ.…….. 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………………… สญัชาต ิ……............อยูบ้่านเลขที�  ………….………. 
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………… 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………………………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั …………………………….…………………………….… 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทั @งสิ @นรวม ………………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง ดงันี @ 
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ………………………… ………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยูบ้่านเลขที�  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………………
รหสัไปรษณีย์ …………………………….  
 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557   ในวนัพฤหสับดีที� 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 
2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั @งนี @ ดงันี @ 
         มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั @งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
         มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                  หุ้นสามญั…………………………หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………….…เสยีง 
                   หุ้นบริุมสทิธิ………………………หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………………….…เสยีง 
 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั @งหมด………………………………….………….…เสยีง 
 

       

       

        

       

       



 

28 
 

 
วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

วาระที+ 2 พิจารณาอนุมัติเลอืกตั 7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที+พ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
                การแตง่ตั @งกรรมการทั @งชดุ 
  1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  3. ดร.อัมพร นิลภริมย์ กรรมการ 
  4. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

                การแตง่ตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ชื�อกรรมการ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ ดร.อัมพร นิลภริมย์ กรรมการ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
  ชื�อกรรมการ  ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 

             วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบัญชี เพื+อสอบทานงบการเงนิงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ 
             งบการเงนิประจาํปี 2553 และกาํหนดค่าตอบแทน 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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วาระที+ 5 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี @ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั @นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุเว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
     
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
 
           ลงชื�อ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
หมายเหตุ   
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะแบบ ค. นี @ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั @งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากดแูลหุ้นให้เทา่นั @น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 
(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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4. วาระเลอืกตั @งกรรมการสามารถเลอืกตั @งกรรมการทั @งชดุหรือเลอืกตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557   
ในวนัพฤหสับดีที� 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั @น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 3 หมู่ 7 กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว-ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั
เวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 
วาระที� ……………เรื�อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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  สิ+งที+ส่งมาด้วยลาํดับที+ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

บริษัทจดับริการรถตู้ รับสง่ ทา่นผู้ ถือหุ้น ในวนัประชมุ จํานวน 2 จดุ 

1. บริเวณบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที� 42 ซอยสขุมุวิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง 

กรุงเทพ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

รถบริการ รับ-สง่ ตั @งแต ่เวลา 07.00 - 07.30 น. 

2. บริเวณข้าง บิ�กซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล บางนา) 

รถบริการ รับ-สง่ ตั @งแต ่เวลา 07.30 - 08.00 น. 

ติดตอ่เจ้าหน้าที� โทรศพัท์ คณุประภาพร นาวานเุคราะห์ 081-834-5634 , คณุกนิษฐ์นาถ ทดัศรี 081-845-5437 
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บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ 

42 ซอยสขุมุวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

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

www.yarnapund.com 

 

 


