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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

70 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
 2. รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ของบริษัท  
 3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 4. ประวตัขิองกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะ 
 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง  

    ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น  
7. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 3 แบบ 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ณ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) โรงงาน 2 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม  2561 ได้มีมติ
ก าหนดให้เรียกประชมุสามญัประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน พ .ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 
2 เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  :  รายงานการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ  35 (2) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนองบดลุและ 
งบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท  เพ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิโดยงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  

คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการด าเนินงานประจ า ปี 2560 ของบริษัท  และเหน็สมควรอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัติอ่ไป 
 

วาระที่ 3 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  : ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42. ก าหนดไว้วา่ “ห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”   

คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่   
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ทา่น ดงันี ้

 1. พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายปิยพร  ลิม้เจริญ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. พลต ารวจตรีวนัชยั วสิทุธินนัท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็สมควรให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน   4 ทา่น กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เน่ืองจากบคุคลทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท นอกจากนี ้บคุคลทัง้ 4 ทา่นได้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 
และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเตม็ที่มาโดยตลอด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ด้วยอตัรา

เดียวกบัปี 2555-2560 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ ดงัตอ่ไปนี ้

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

2. คา่ตอบแทนของกรรมการอ่ืนๆ จ านวน 6 ทา่น   จ านวน  1,440,000      บาท / ปี 

3. คา่ตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ    จ านวน    600,000      บาท / ปี 

4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นอ่ืนๆ จ านวน 3 ทา่น  จ านวน 1,320,000      บาท / ปี 

5. คา่ตอบแทนประธานอนกุรรมการเป็นเบีย้ประชมุ   จ านวน       1,200       บาท / ครัง้ 

 (ไม่เกิน 6 ครัง้ตอ่ปี) 

6. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการเป็นเบีย้ประชมุ    จ านวน        1,000       บาท / ครัง้ 

  (ไม่เกิน 6 ครัง้ตอ่ปี) 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรให้แตง่ตัง้  นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3885 หรือ  
นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือ นางสาวดรณี สมก าเนิ ด ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5007 หรือ  
นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596  จากส านกังาน เอ .เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท 
ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่
เกิน 4,525,000 บาท/ปีงบการเงิน และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

          หน่วย:บาท 
บริษัท ค่าสอบทานไตรมาส 1- 3 / ปี ค่าตรวจสอบสิน้ปี / ปี รวม 
 งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม ทัง้สิน้ 
YNP 1,050,000 225,000 1,850,000 200,000 3,350,000 
YNPE 450,000 - 250,000  700,000 
YNPI 300,000 - 200,000  500,000 
รวม 1,800,000 225,000 2,300,000 200,000 4,525,000 
หมายเหต ุ– ไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหวา่งปฏิบตัิงาน เชน่ คา่จดัพิมพ์ คา่ยานพาหนะ เป็นต้น 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ทา่นและส านกังาน เอ .เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท ท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ไม่มีความสมัพนัธ์

หรือส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็น

อิสระแตอ่ย่างใด และไม่มีผู้สอบบญัชีรายใดรายหนึง่ตรวจสอบบญัชีของบริษัท 5 ปีตดิตอ่กนั 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 จงึขอเรียน เชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม ประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน พ .ศ. 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว- ลาดกระบงั  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 7.00 น.  
 อนึง่ เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสื อมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ) ท่ีแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 โดยให้เลือกแบบใด
แบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้  
 หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมตแิทนทา่น บริษัทขอเรียนวา่มี
กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย ดงันี ้
  1. ดร.อัมพร  นิลภริมย์  กรรมการ 

  2. ดร.พรจติ  พันธ์พาณิชย์  กรรมการ 
 ทัง้นี ้เพ่ือความสะด วกและความรวดเร็วในการประชมุ บริษัทขอความร่วมมือจากทา่น โปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงั
บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 
 
 อนึง่ บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 
2 เมษายน 2561 และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่ เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

     
      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
                 (นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์) 
                   ประธานกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

                   รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
   
  ประชมุเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.12  ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 3. นายเคียง  บญุเพิ่ม   กรรมการ 
 4. นางอรสโรชยา  บนุนาค  กรรมการ 
 5. นางอมรรัตน์  องัคเศกวไิล  กรรมการ 
 6. ดร.อมัพร  นิลภิรมย์   กรรมการ 
 7. ดร.พรจิต  พนัธ์พาณิชย์  กรรมการ 
 8. พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายปิยพร  ลิม้เจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. พลต ารวจตรีวนัชยั  วสิทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ก่อนการประชุม 
 นางสาวกนิษฐ์นาถ ทดัศรี เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หนึง่หุ้นมีหนึง่
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย วธีิการเก็บบตัรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เหน็ด้วยและงด
ออกเสียงเทา่นัน้ และประธานฯ จะท าการสรุปคะแนนเสียงในแตล่ะวาระแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์
เทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์  เป็นประธานในท่ีประชมุ แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉนัทะ จ านวน 69 

ราย  รวม 605,340,818 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 37.83 ของจ านวนหุ้นท่ีจ า หน่ายได้ทัง้หมด ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 

1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ จงึกล่าวเปิดประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี  ้

 

วาระที่ 1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัประชมุไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2560 ซึง่มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1. ของหนงัสือเชิญประชมุ  
 มต ิ ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,723,707 หุ้น 



 

5 
 

มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,723,707 หุ้น 
เหน็ด้วย  634,723,707 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
ไม่เหน็ด้วย                  0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
งดออกเสียง                 0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน  4 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จ านวน 
73 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  634,723,707 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,600,000,000 
หุ้น 
 
วาระที่ 2. มีมตอินุมัตกิารแก้ไขที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท  ดังนี ้
 ประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอให้พิจารณาแก้ไขที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท ดงันี ;้ 

ท่ีอยู่เดมิ เลขท่ี 42 ซอยสขุมุวทิ 81 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ท่ีอยู่ใหม่ เลขที ่70 หมู่ที ่1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 
มติ ท่ีประชมุมีอนมุตักิารแก้ไขที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  634,825,107 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,825,107 หุ้น 
เหน็ด้วย 634,825,107 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
ไม่เหน็ด้วย                       0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
งดออกเสียง                  0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน  2 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จ านวน 
75 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  634,825,107 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,600,000,000 
หุ้น 
 
วาระที่ 3. มีมตอินุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ดังนี ้
 ประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท ดงันี ;้ 

เดมิ   ข้อ 5 ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
แก้ไขเป็น  ข้อ 5 ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั สมทุรปราการ  

 
มติ ท่ีประชมุมีอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี  ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  634,975,107 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,975,107 หุ้น 
เหน็ด้วย  634,928,877 หุ้น  คดิเป็น 99.9927 % 
ไม่เหน็ด้วย                                    0  หุ้น  คดิเป็น            0 % 
งดออกเสียง            46,230 หุ้น  คดิเป็น      0.0073 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 ในวาระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน  1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จ านวน 
76 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  634,975,107 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.68 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,600,000,000 
หุ้น 
วาระที่ 4.     พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยล าดบัท่ี 2. ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 มติ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,975,207 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,975,207 หุ้น 
เหน็ด้วย  633,423,707  หุ้น  คดิเป็น 99.756 % 
ไม่เหน็ด้วย       1,551,500 หุ้น  คดิเป็น   0.244 % 
งดออกเสียง                     0 หุ้น  คดิเป็น         0 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระที่ 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน  1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ) จ านวน 
77 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  634,975,207 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.68 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,600,000,000 
หุ้น 
 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 

ประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยงัมีผล

ประกอบการขาดทนุสะสมอยู่   

มติ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 5 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,975,207 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     634,975,207 หุ้น 
เหน็ด้วย   634,975,207 หุ้น  คดิเป็น 100 % 
ไม่เหน็ด้วย                      0 หุ้น  คดิเป็น     0 % 
งดออกเสียง                     0 หุ้น  คดิเป็น   ..    0 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6.    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา  
ประธานฯ กล่าวปิดการประชมุเวลา 10.45 น. 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
                   

      (นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์) 
                           ประธานท่ีประชมุ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก าหนดวาระ 
 

1. พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี  
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา : ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑติ โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 
การอบรม :  - Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 3/2004)   
   - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 12/2004) 
   -  Organization Risk Management Program (ORMP รุ่นท่ี 4-5/2005) 
   - Finance for Non-Finance Director (รุ่นท่ี 25/2006) 
   -  Directors Certification Program (DCP 69/2006) 
   - The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006) 
   - Role of the Compensation Committee (RCC/2006)   
   - หลกัสตูรต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008) 
 
ประวัตกิารท างาน : 
   - 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วนั ชวน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
   -  2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   -  2547 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   -  2544 – 2547  ท่ีปรึกษาพิเศษ ผบ.สงูสดุ 
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2. นางสาวกัญญา   บุศยารัศมี  
        
ต าแหน่ง :   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การศกึษา : -  ปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   -  ปริญญาตรีบริหารบณัฑติ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
   - ปริญาโทศลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
การอบรม : - Director Accreditation Program : DAP รุ่นท่ี 12/2004 
   - Organization Risk Management Program : ORMP รุ่นท่ี 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) 
   -  หลกัสตูรต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008) 
   -  หลกัสตูรนกับริหารระดบักลาง รุ่น 7 กระทรวงยตุธิรรม 
 
ประวัตกิารท างาน : 
   - 2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   -  2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   -  2547 – 2554 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   -  2546 – 2547 หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย ส านกังานสรรพากร พืน้ท่ีสมทุรปราการ 2 
   -  2542 – 2545 สรรพากรอ าเภอ ส านกังานสรรพากร พืน้ท่ีสมทุรปราการ 1 
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3. นายปิยะพร   ลิม้เจริญ       

ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
การศกึษา : -  MBA University of Louisville Kentucky 

- Diploma in Business Admistration Eastern New Maxico University 
-  

การอบรม : - Directors Accreditation Program: DAP รุ่นท่ี 12/2004 
 

ประวตักิารท างาน -  
2547 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน 
    บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   2529 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา 
    บริษัท ระยองสตาร์ จ ากดั 
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4. พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การศกึษา : รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑติ โรงเรียนนายต ารวจ 
   ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑติ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
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 ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ 
 
ประวัตกิารท างาน : 
   - 2548 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   -  2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
   - 2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร 
   -  2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์กรรมาธิการแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
   -  2551 – 2551  ท่ีปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
   - 2548 - 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการต ารวจ 
   -  2547 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวฒุสิมาชิก 
   -  2546 -2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
ประวัตขิองกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

1. ดร.อัมพร  นิลภริมย์  

 

ต าแหน่ง :  กรรมการ 
  
การถือหุ้นในบริษัท :0.42% (ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560) 

 
การศกึษา : - Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972) 

-Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010) 
 

การฝึกอบรม : -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) 
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (2553) 
-ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัราชบุ รี (2554 – 2557) 
-ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจบุนั) 
-ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจบุนั)  
-โครงเพิ่มศกัยภาพผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จงัหวดัราชบรีุ (2554) 
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง (2554) 
-อบรมความรู้เบือ้งต้น และเทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศาลแพ่ง (2556) 
-อบรมเชิงปฏิบตักิารป้องกนั และแก้ไขปัญหาเดก็ ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556) 
-อบรมทางวชิาการผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาชน และครอบครัว (2556) 
-พฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตังิานไกล่เกล่ียของศาลแขวงพระนครเหนือ รุ่น 1 (2558) 
-โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค ของศาลจงัหวดัตลิ่งชนั (2558) 
-เทคนิคการไกล่เกล่ียสไตล์เปปเปอร์ไดน์ โครงการนิตศิาสตร์ส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัสยาม (2559) 
-โครงการเพิ่มศกัยภาพผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง (2559) 
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ประสบการณ์ท างาน : 
2550 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  
2551 – 2558 กรรมการบริหารความเส่ียง    บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  
2549 – 2550 กรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั   
2534 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2533 – 2546 ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้    บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั  
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ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ) 
 

2. ดร.พรจติ  พันธ์พาณิชย์  

ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร   

การถือหุ้นในบริษัท: 0.54% (ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560) 
 

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

การฝึกอบรม : -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) 
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (2553) 
-ผู้ประนีประนอม ประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจบุนั) 
-ผู้ประนีประนอม ประจ าศาลจงัหวดัพระโขนง (2556 – 2559) 
-ผู้ประนีประนอม ประจ าศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจบุนั) 
-อบรมหลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นและเทคนิคเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลตลิ่งชนั  (2554) 
-โครงการอบรมแลกเปล่ียนความคดิเหน็เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ประนีประนอม   ประจ าศาลสงักดั
ส านกังานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค1 ปี 2555 
-พฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตังิานไกล่เกล่ียของศาลแขวงพระนครเหนือ รุ่น 1 (2558) 
-โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค ของศาลจงัหวดัตลิ่งชนั (2558) 
-เทคนิคการไกล่เกล่ียสไตล์เปปเปอร์ไดน์ โครงการนิตศิาสตร์ส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัสยาม (2559) 
-โครงการเพิ่มศกัยภาพผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง (2559) 
 

ประสบการท างาน : 
2552 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาอาวโุส        บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน   บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริหาร     บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2546 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2547 – 2551 กรรมการผู้จดัการ     บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จ ากดั 
2533 – 2546 ผู้จดัการฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
2523 – 2533 ผู้จดัการฝ่ายขาย     บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง  

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เร่ืองข้อพงึปฏิบตัสิ าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายและเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยช น์ตอ่

ผู้ ถือหุ้น บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั(มหาชน) จงึเหน็ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป 

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัท่ีิน ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อ นผนั

การย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ แตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเหน็

เหมาะสม 

 อนึง่ เน่ืองจากได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 

2550 ซึง่ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึน้ใหม่ ดงันัน้บริษัทจงึได้จดัเตรียมหนงัสือมอบ

ฉนัทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนีด้้วย โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้  

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ เข้าถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ1. และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกนักบัข้อ1 

2. นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 
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1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล  (กรรมการ ) และมี

ข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ ) และมี

ข้อความแสดงให้เหน็วา่ ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องส่งหลกัฐานตอ่ไปนี ้

เพิ่มเตมิ 

1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบั

เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค า

แปล 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน  

แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้  ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน

หนึง่โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้ากรรมการอิสระตามท่ีบริษัท

ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาการเร่ิมประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทนัเวลาร่วมประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่

เป็น Custodian  ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 เง่ือนไขในการออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยโดยใช้วธีิชู

มือเว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้าคนร้องขอและท่ีประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธาน

ในท่ีประชมุก าหนด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการหมด
นัน้ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมตขิองที่ประชมุผู้
ถือหุ้น 

ข้อ 18.ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตาม  (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้   ในกรณีท่ีมีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนท่ีจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง ทัง้นีก้รรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืนๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นี ้ ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นนอน   หรือก าหนดเป็นหลกัเก ณฑ์
ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้กรรมก ารมีสิทธิได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

ข้อ 21. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามข้อ 24. 
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(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท และการออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่ มี
คณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแตว่าระของกรรมการ
เหลือน้อยกวา่สองเดือน  บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมก าร
ท่ีตนเข้าไปแทน 

ข้อ 24. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึก าหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีทางบญัชี
ของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวสิามญั คณะกรรม การจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั ้ งหมด
หรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือการท าหนงัสือ
ขอให้คระกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ในหนงัสือดงั กล่าว
นัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุที่ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยวา่เป็นเร่ืองที่เสนอ เพ่ือทราบเพ่ืออนมุตัหิรือเพ่ือพิจ ารณา 
รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัโดยลงล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สามวนั
ก่อนวนัประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบ
ฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและรายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคนหรือมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และไม่วา่กรณีหนึง่กรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรว มกนัได้
ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ
ตามที่ก าหนด หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุ มผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ี ประชมุ ในกรณีประธาน
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กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ ได้เข้าร่วม
ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้าคนร้องขอ และท่ีประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบัส่วนวธิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามประธานในท่ีประชมุก าหนด 

มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท าแก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า
จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี  ้

(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน  

(7) กิจการอ่ืน (ถ้ามี) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 
       เขียนท่ี………….……………….………………….  

            วนัท่ี ………เดือน………….…..…พ.ศ.…………… 
 
 (1) ข้าพเจ้า,………………………..…………..……… สญัชาติ ……..........อยู่บ้านเลขท่ี…………. ถนน ……………………. 
ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต……………………..จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ……… ………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)………………………………………..…………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ……………………………  
ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์ …………...……. 
หรือ 
 (2)……………………………..……………………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ……………………………  
ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์ ………………….  
หรือ  
 (3)……………………………………………………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ……………………………  
ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์ …………. 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ในวนัพฤหสัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                        (                                            ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                     ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                              ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                              ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

            เขียนท่ี ……………….………………………...…..  
            วนัท่ี ……..…เดือน……….…………พ.ศ…..…….. 
 (1) ข้าพเจ้า,………………………………………สญัชาติ……............อยู่บ้านเลขท่ี.…………. ถนน …………………..…..… 
ต าบล/แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………….…จงัหวดั………..……………รหสัไปรษณีย์ …………. 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  …………………….…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………..……รหสัไปรษณีย์ ………….หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………..……รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………รหสัไปรษณีย์ ……………….  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 
หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน
ด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

        

        

        

                        

        

        

        

                        

        

        

        

                        

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
                การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

.   1. พลโทไตรรัตน์   ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายปิยพร  ลิม้เจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

                การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ พลโทไตรรัตน์   ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
  ช่ือกรรมการ นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
  ช่ือกรรมการ นายปิยพร  ลิม้เจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
  ช่ือกรรมการ พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้  ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
หมายเหตุ  1.ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระที่ จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ า       

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  
ในการประชมุประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 

โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ ……………เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  

                        

        

        

        

        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

        

        

        

                        

        

        

        

                        

        

        

        

                        

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

            เขียนท่ี …………………..……….…………………..  
            วนัท่ี …………เดือน…………..………พ.ศ.…….….. 
 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………… สญัชาติ ……...........อยู่บ้านเลขท่ี  ….………. ถนน ………………..… 
ต าบล/แขวง……………………..……..อ าเภอ/เขต………………..………………จงัหวดั……………..…………รหสัไปรษณีย์ ……………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ………………………...……………….…………………………….… 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั……………………………….……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์ …………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….…. ถนน ………………..…ต าบล/
แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……..…………………รหสัไปรษณีย์ ……………….  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 

หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
         มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                  หุ้นสามญั…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
                  หุ้นบริุมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด………………………………….………….…เสียง 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
                การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

.   1. พลโทไตรรัตน์   ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายปิยพร  ลิม้เจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

                การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ พลโทไตรรัตน์   ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ นายปิยพร  ลิม้เจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

  ช่ือกรรมการ พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
     
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
หมายเหตุ   
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

หน้า.........ของจ านวน.........หน้า 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 โรงงาน 2 

บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือ

ท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ ……………เร่ือง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ ……………เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

แผนท่ีสถานที่จัดประชุม 
ณ ห้อง Conference Room ชัน้ 4 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) โรงงาน 2 
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

บริษัทจดับริการรถตู้ รับส่ง ทา่นผู้ ถือหุ้น ในวนัประชมุท่ี; 

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบางจาก ลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุฟ เดนิไปทางถนนสขุมุวิทหา่งจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 300 เมตร   

รถบริการ รับ-ส่ง รถออกเวลา 07.30 น. 

ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี โทรศพัท์ คณุประภาพร นาวานเุคราะห์ 081-834-5634  หรือ คณุกนิษฐ์นาถ ทดัศรี 081-845-5437 
  

โรงงาน 2 

ส านักงานใหญ่ & โรงงาน 1 

จุดบริการรถ
ตู้รับส่ง 

ธ.กรุงเทพ  
สาขาบางจาก 

BTS อ่อนนชุ 

30
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บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ 

70 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทร : 02-316-7777 แฟกซ์ 02-316-9146 

www.yarnapund.com 

 

 


