หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
70 หมู่ท่ ี 1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วันที่ 5 เมษายน 2562
เรื่ อง
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี 2561 (Annual Report) และงบการเงินประจาปี 2561 ของบริ ษัท (QR CODE)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
4. ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด 3 แบบ
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุม ณ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 2
ด้ วยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ยานภัณ ฑ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 21 มี น าคม 2562 ได้ มี ม ติ
กาหนดให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน
2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ อ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ได้ บัน ทึ ก ถู ก ต้ องตามความเป็ นจริ ง
ดังรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : ตามข้ อ บังคับ บริ ษั ท หมวดที่ 4 ข้ อ 35 (2) ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เสนองบดุลและ
งบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2561 ของบริ ษัท สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของบริ ษัท และเห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป
วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 42. กาหนดไว้ ว่า “ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปันผล”
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี ในอัต ราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายเคียง บุญเพิ่ม

กรรมการบริ ษัท

2. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

กรรมการบริ ษัท

3. พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด กรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติเลื อ กตัง้ กรรมการที่ต้อ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระจานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริ ษั ท ต่อ ไปอี กวาระหนึ่ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่ อ งจากบุค คลทัง้ 3 ท่านเป็ น ผู้ที่ มี ค วามสามารถ
ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท นอกจากนี ้ บุคคลทัง้ 3 ท่านได้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน
และได้ ช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้ วยอัตรา
เดียวกับปี 2555-2561 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังต่อไปนี ้
1.

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท

จานวน 1,200,000

บาท / ปี

2.

ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จานวน 6 ท่าน

จานวน 1,440,000

บาท / ปี

3.

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวน

600,000

บาท / ปี

4.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จานวน 3 ท่าน

จานวน 1,320,000

บาท / ปี

5.

ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็ นเบี ้ยประชุม

จานวน

1,200

บาท / ครัง้

จานวน

1,000

บาท / ครัง้

(ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อปี )
6.

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็ นเบี ้ยประชุม
(ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อปี )

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็ น สมควรให้ แต่ ง ตั ง้ นายชั ย ยุ ท ธ อั ง ศุ วิ ท ยา ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3885 หรื อ
นางณั ฐสรั ค ร์ สโรชนัน ท์ จีน ผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญ าตเลขที่ 4563 หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 5007 หรื อ
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรื อ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริ ฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 (เมื่อ
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.) จากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
(มหาชน) (YNP) และบริ ษัทย่อ ย 2 บริ ษัท (YNPE และ YNPI) และกาหนดค่าสอบบัญ ชีข องบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย รวมไม่เกิน 4,865,000
บาท/ปี งบการเงิน และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย:บาท
บริษัท
ค่ าสอบทานไตรมาส 1- 3 / ปี
ค่ าตรวจสอบสิน้ ปี / ปี
รวม
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
ทัง้ สิน้
YNP
1,350,000
255,000
2,050,000
200,000
3,855,000
YNPE
390,000
230,000
620,000
YNPI
240,000
150,000
390,000
รวม
1,980,000
255,000
2,430,000
200,000
4,865,000
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หมายเหตุ – ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน และสานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนันไม่
้ มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด และไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดรายหนึง่ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท 5 ปี ตดิ ต่อกัน
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 30 เพื่อให้ สอดคล้ องตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ทีไ่ ด้ มี
การแก้ ไข พรบ.มหาชนโดยให้ ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี
รายละเอียดการแก้ ไขเป็ นดังนี ้;
ข้ อบังคับบริษัทปั จจุบัน
ข้ อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ นการ ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มีก ารประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ นการประชุม
ประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี สามัญ ประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ น้ สุดของรอบปี ทางบัญ ชีของ
ทางบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง
การประชุม ผู้ ถื อ หุ้น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวในวรรคหนึ่ง ให้
ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ถื อ หุ้นเป็ น การประชุม วิสามัญ เมื่ อ ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรื อ ผู้ ถื อ หุ้น นับ จ านวนรวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในห้ าของ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ า ชื่ อ กัน ท าหนังสื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย ก
คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้ า
ระบุเหตุผลในการที่จะขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนัน้ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี นีใ้ ห้ ค ณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือ หุ้นภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณี ที่ค ณะกรรมการไม่ จัดให้ มี การประชุมภายในกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น
ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่
สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้
ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน จ าเป็ น ที่ เกิ ด จากการจัด ให้ มี ก ารประชุม และ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ป รากฏว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั ง้ ใดจานวนผู้ ถื อหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่ วมกันผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้
ให้ แก่บริ ษัท
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญ ท่านผู้ถือ หุ้นเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง Conference Room ชั น้ 4 โรงงาน 2 บริ ษั ท ยานภั ณ ฑ์ จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่ ง แก้ ว-ลาดกระบั ง
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 7.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7 โดยให้ เลือกแบบใด
แบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริ ษัทขอเรี ยนว่ามี
กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ดังนี ้
1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ เพื่ อความสะดวกและความรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณ าส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริ ษั ท ภายในวั น อั ง คารที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริ ษั ท ได้ อ านวยความสะดวกในการปิ ด อากรแสตมป์ ให้ แ ก่ ผ้ ู รั บ มอบฉัน ทะที่ ม า
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
อนึ่ ง บริ ษั ท ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ เ ข้ าร่ วม ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวั น ที่
30 เมษายน 2562 และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

4

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.05 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
2. นายพริ ษฐ์ พันธ์พาณิชย์
3. นายเคียง บุญเพิ่ม
4. พลตารวจตรี ลือชัย สุดยอด
5. ดร.อัมพร นิลภิรมย์
6. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์
7. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
8. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
9. นายปิ ยพร ลิ ้มเจริ ญ
10. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

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

กรรมการที่ลาประชุม
นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

กรรมการ

ก่ อนการประชุม
นางสาวกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ หนึ่งหุ้นมีหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงด
ออกเสียงเท่านัน้ และประธานฯ จะทาการสรุ ปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท อินเวนท์
เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
เริ่มการประชุม
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ เป็ นประธานในที่ประชุม แจ้ งว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะ จานวน 61
ราย รวม 605,531,115 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แ ล้ วทัง้ หมดจานวน
1,600,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิ ดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ได้ จดั ประชุมไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 ซึง่ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1. ของหนังสือเชิญประชุม
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มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
เห็นด้ วย
605,531,115
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หุ้น
หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี
2560
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 ซึง่ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2. ของหนังสือเชิญประชุม
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี
2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
เห็นด้ วย
605,531,115
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0 หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0 หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3.

หุ้น
หุ้น

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่ อพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทยังมีผล

ประกอบการขาดทุนสะสมอยู่
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
เห็นด้ วย
605,531,115
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น .. 0 %
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.
พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมดในการประชุ
้
มสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ
ได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 4
ท่าน ดังนี ้
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1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายปิ ยพร ลิ ้มเจริ ญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3. ของหนังสือเชิญประชุม โดยให้ ลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
มติ
ที่ประชุมมี มติเลื อ กกรรมการที่อ อกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอี กวาระหนึ่ง เป็ นรายบุคคล โดย มี
คะแนนเสียงดังนี ้
1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
เห็นด้ วย
605,530,515
หุ้น
คิดเป็ น 99.99 %
ไม่เห็นด้ วย
500
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
เห็นด้ วย
605,530,515
หุ้น
คิดเป็ น 99.99 %
ไม่เห็นด้ วย
500
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หุ้น
หุ้น

3. นายปิ ยพร ลิ ้มเจริ ญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
เห็นด้ วย
605,530,515
หุ้น
คิดเป็ น 99.99 %
ไม่เห็นด้ วย
500
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. พลตารวจตรี วนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
เห็นด้ วย
605,530,515
หุ้น
คิดเป็ น 99.99 %
ไม่เห็นด้ วย
500
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
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หุ้น
หุ้น

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ด้ วยอัตราเดียวกับปี 2555-2560 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 5 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
จานวน
1,200,000 บาท / ปี
2. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จานวน 6 ท่าน
จานวน
1,440,000 บาท / ปี
3. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน
600,000 บาท / ปี
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จานวน 3 ท่าน
จานวน
1,320,000 บาท / ปี
5. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็ นเบี ้ยประชุม
จานวน
1,200 บาท / ครัง้
(ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อปี )
6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็ นเบี ้ยประชุม
จานวน
1,000 บาท / ครัง้
(ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อปี )
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 5 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
หุ้น
เห็นด้ วย
605,531,115
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น 0 %
งดออกเสียง
0 หุ้น
คิดเป็ น 0 %
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแต่งตังนายชั
้
ยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 3885 หรื อ นางณัฐสรั คร์ สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรื อ นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (YNP)
และบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท (YNPE และ YNPI) และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมไม่เกิน 4,525,000 บาท/ปี งบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่านและสานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด และไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดรายหนึง่ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท 5 ปี ตดิ ต่อกัน
มติ

ที่ประชุม มี ม ติแ ต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,525,000 บาท/ปี งบการเงิน

ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 6 มีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
605,531,115
มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนน
605,531,115
เห็นด้ วย
605,531,115
หุ้น
คิดเป็ น 100 %
ไม่เห็นด้ วย
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
งดออกเสียง
0
หุ้น
คิดเป็ น
0%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หุ้น
หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเวลา 10.30 น.
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์)
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งกาหนดวาระ
1. นายเคียง บุญเพิ่ม
ตาแหน่ ง :

กรรมการ

การศึกษา :

นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
เนติบณ
ั ฑิตไทย

การอบรม :

- Directors Accreditation Program (DAP รุ่ น 35/2548)

ประวัตกิ ารทางาน :
- 2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
- 2539 – ปัจจุบนั ข้ าราชการบานาญ สานักงานศาลยุตธิ รรม และกรรมการกฤษฎีกา
- 2539

อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลอุทธรณ์

2. พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด
ตาแหน่ ง :

กรรมการ

การศึกษา :

โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ พ.ศ. 2519

การฝึ กอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 149/2018)

ประสบการทางาน :
2560 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

2560

ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษของสานักงานตารวจแห่งชาติ (พลตารวจโท)

2558 – 2560

รองผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค 3 (พลตารวจตรี )

2555 - 2558

ผู้บงั คับการ กองบังคับการอารักขา และควบคุมฝูงชน
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3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
ตาแหน่ ง:

กรรมการ

การศึกษา:

Diploma of Secretary American Institute, Washington D.C., U.S.A.

การฝึ กอบรม:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์ ทางาน:
2549 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหา

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

2546 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท จี.ซี. ดีสทริ บวิ ชัน่ จากัด

2541 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จากัด

2526 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เยเนอรัลแคนดี ้ จากัด

2517 – 2526

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท คอนติเนนตัล-ฟาร์ ม จากัด

2516 – 2526

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท แอล แอนด์ ซันส์ จากัด

2514 – 2516

เลขานุการกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประวัตขิ องกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
ตาแหน่ ง :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อย จปร.

การอบรม :

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

ประวัตกิ ารทางาน :
- 2550 – ปัจจุบนั
- 2549 – ปัจจุบนั
- 2547 – ปัจจุบนั
- 2544 – 2547

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

ประสบการณ์ ทางาน :
2550 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
2550 – 2552
รองกรรมการผู้จดั การ
2551 – 2558
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2549 – 2550
กรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
2544 – 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
2534 – 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
2533 – 2546
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยานภัณฑ์ จากัด
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ประวัตกิ รรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่ อ)
2. พลตารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์
ตาแหน่ ง :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายตารวจ
ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม :

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

ประวัตกิ ารทางาน :
- 2548 – ปัจจุบนั
- 2549 – ปัจจุบนั
- 2551 – ปัจจุบนั
- 2551 – ปัจจุบนั
- 2551 – 2551
- 2548 - 2549
- 2547 – 2549
- 2546 -2549

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่ปรึกษากรรมาธิการตารวจ
ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒสิ มาชิก
ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิ ที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน
การยื่นเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม แต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็ น
เหมาะสม
อนึ่ง เนื่องจากได้ มีประกาศกรมทะเบียนการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2550 ซึ่งได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึน้ ใหม่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จัดเตรี ยมหนังสือมอบ
ฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ ามาพร้ อมนี ้ด้ วย โปรดเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนวันเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผ้ เู ข้ าถือหุ้นร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตามข้ อ1. และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้ อ1
2. นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
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1.2 สาเนาหนังสือ รั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือ หุ้นซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ อ งโดยผู้แ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมซึง่ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1.
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี ้
เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคา
แปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคน
หนึง่ โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ ากรรมการอิสระตามที่บริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ องและมี ผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 หรื อก่อนเวลาการเริ่ มประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจเอกสารและให้ ทนั เวลาร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้ นแต่
เป็ น Custodian ทีผ่ ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึ่ง เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผยโดยใช้ วธิ ีชู
มือเว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกาหนด

16

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการหมด
นันต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
ข้ อ 18.ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

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

(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่มีบุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนนัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการที่ออกตามวาระนันๆอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะกาหนดเป็ นจานวนแน่นนอน หรื อกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์
ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไปหรื อกาหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
เบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทอีกต่างหากด้ วย
ข้ อ 21. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 24.
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(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท และการออกมีผลนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับใบลาออกแล้ ว
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 23. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนเข้ าไปแทน
ข้ อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือ หุ้ นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี ทางบัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ง้ หมด
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อการทาหนังสือ
ขอให้ คระกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดัง กล่าว
นัน้ ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รั บหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่ อทราบเพื่ ออนุมัติหรื อ เ พื่ อพิจารณา
รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อท้ องที่อื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันที่และรายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนหรื อมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และไม่วา่ กรณีหนึ่งกรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า การประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธาน
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กรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือ กผู้ถือหุ้นคนหนึ่ งซึ่งได้ เข้ าร่ วม
ประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

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

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

(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น (ถ้ ามี)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่………….……………….………………….
วันที่ ………เดือน………….…..…พ.ศ.……………
(1) ข้ าพเจ้ า,………………………..…………..……… สัญชาติ ……..........อยู่บ้านเลขที่…………. ถนน …………………….
ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ……… ………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………………..…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)………………………………………..…………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………...…….
หรื อ
(2)……………………………..……………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ………………….
หรื อ
(3)……………………………………………………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์ ………….
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่
3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่ ……………….………………………...…..
วันที่ ……..…เดือน……….…………พ.ศ…..……..
(1) ข้ าพเจ้ า,………………………………………สัญชาติ……............อยู่บ้านเลขที่.…………. ถนน …………………..…..…
ตาบล/แขวง………………………………..อาเภอ/เขต…………………………….…จังหวัด………..……………รหัสไปรษณีย์ ………….
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม …………………….…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่..………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ ………….หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่..………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..……รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่..………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3
หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
ด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
1. นายเคียง บุญเพิ่ม
กรรมการบริษัท
2. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
กรรมการบริษัท
3. พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด
กรรมการบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

กรรมการบริษัท
งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

กรรมการบริษัท

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด
เห็นด้ วย

กรรมการบริษัท

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4
โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ องเลือกตังกรรมการ
้
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่ …………………..……….…………………..
วันที่ …………เดือน…………..………พ.ศ.…….…..
(1) ข้ าพเจ้ า,……………………………………………… สัญชาติ ……...........อยู่บ้านเลขที่ ….………. ถนน ………………..…
ตาบล/แขวง……………………..……..อาเภอ/เขต………………..………………จังหวัด……………..…………รหัสไปรษณีย์ …………….
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ………………………...……………….…………………………….…
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………….…เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………….……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….…เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ …………. หรื อ
(3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่………….…. ถนน ………………..…ตาบล/
แขวง………………………………..อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……..…………………รหัสไปรษณีย์ ……………….
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3
หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………….…เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด………………………………….………….…เสี
ั้
ยง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
1. นายเคียง บุญเพิ่ม
กรรมการบริษัท
2. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
กรรมการบริษัท
3. พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด
กรรมการบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

กรรมการบริษัท
งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

กรรมการบริษัท

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตารวจโท ลือชัย สุดยอด
เห็นด้ วย

กรรมการบริษัท

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ อง …………………………………………..…………………………………………...
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ……………เรื่ องเลือกตังกรรมการ
้
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้ อง Conference Room ชัน้ 4
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 2
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

300 M

BTS อ่อนนุช

โรงงาน 2

จุดบริการรถ
ตู้รับส่ ง
ธ.กรุงเทพ
สาขาบางจาก

สานักงานใหญ่ & โรงงาน 1

หมายเหตุ
บริ ษัทจัดบริ การรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุมที;่
ธนาคาร กรุ งเทพ สาขาบางจาก ลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เดินไปทางถนนสุขมุ วิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 300 เมตร
รถบริ การ รับ-ส่ง รถออกเวลา 07.30 น.
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 หรื อ คุณกนิษฐ์ นาถ ทัดศรี 081-845-5437
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บริ ษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
70 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-316-7777 แฟกซ์ 02-316-9146
www.yarnapund.com
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