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หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 42 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 

 
เร่ือง เชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
 2. ส าเนางบการเงินประจ าปี 2553 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ฉบบัแก้ไข) 
 3. ประวตัขิองกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะ 

 4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง 
     ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 3 แบบ 
 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ณ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) โรงงาน 2 

 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2557 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม  2557 ได้มีมติ
ก าหนดให้เรียกประชมุ วิ สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558   ในวนั จนัทร์ ท่ี  19 มกราคม  พ . ศ . 2558 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 จงัหวดั
สมทุรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข) 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  เหน็สมควรอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2553 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ฉบบัแก้ไข และให้

น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัติอ่ไป 

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การแก้ไขงบการเงินตามประเดน็ท่ีส านกังาน ก .ล.ต. สัง่ และความเหน็ของผู้สอบบญัชี
ตอ่งบการเงินฉบบัแก้ไข ตอ่ท่ีประชมุพิจารณาดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิประจ าปี 2553 (ฉบับแก้ไข) ดังนี;้ 
- ผลการด าเนินงาน (งบก าไรขาดทนุ) 
บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 1,455.30 ล้านบาท ลดลง  565.6 ล้านบาท หรือลดลง 27% เม่ือเทียบกบั ปี 2552 ซึง่มีผลขาดทนุสทุธิ 

2,020.90 ล้านบาท  
บริษัทมียอดขายรวม 9,555.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,707.29 ล้านบาท หรือ 39.53% เม่ือเทียบกบั ปี 2552 ท่ีมียอดขายรวม 

6,848.52 ล้านบาท เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้สามารถแบง่ตามผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้ดงันี ้
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 ผลิตภณัฑ์ชดุทอ่ไอเสีย เพิ่มขึน้ 1,603 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 36.53% เม่ือเทียบกบัปี 2552  

 ผลิตภณัฑ์ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครัช เพิ่มขึน้ 182.2 ล้านบาท หรือเพ่ือขึน้ 31.19% เม่ือเทียบกบัปี 2552 

 ผลิตภณัฑ์ชิน้งานขึน้รูปโลหะ เพิ่มขึน้ 913.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 50.39% เม่ือเทียบกบัปี 2552 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต เพิ่มขึน้ 8.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 14.03% เม่ือเทียบกบัปี 2552 
บริษัทมีต้นทนุขาย 10,223.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,209.33 ล้านบาท หรือ 27.57% เม่ือเทียบกบั ปี 2552 ท่ีมีต้นทนุขายรวม 

8,014.18 ล้านบาท และมีสดัส่วนของต้นทนุขายตอ่ยอดขายรวม ปี 2553 เทา่กบั  107.10% สาเหต ุเน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ยงัไม่
สามารถชดเชยคา่ใช้จ่ายคงท่ีของบริษัทได้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ านวน 349.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 107.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  44.44% จากปี 2552 ท่ีมี
จ านวน 241.83 ล้านบาท  

ต้นทนุทางการเงินจ านวน 563.80  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 104.20 ล้านบาทคดิเป็น  22.67%  เม่ือเทียบกบัปี   2552  เน่ืองจากบริษัท
ได้บนัทกึดอกเบีย้ในอตัราผิดนดัในปี 2553      

- ฐานะการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) 
สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์ 10,560.10 ล้านบาท ลดลง 807.66 ล้านบาทหรือลดลง 7.10% เม่ือเทียบกบัปี 2552 ท่ีมีจ านวน 11,367.76 
ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 575.46 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 274.01 ล้านบาท   

หนีส้ิน 
บริษัทมีหนีส้ินรวม 10,668.56 ล้านบาทเพิ่มขึน้  509.62 ล้านบาท หรือ 5.02% เม่ือเทียบกบัปี 2552  ท่ีมีจ านวน  10,158.94 

ล้านบาท  เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามค าพิพากษา  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 225.42 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าจ านวน  
196.93 ล้านบาท และ เจ้าหนีแ้ฟคตอร่ิงจ านวน 65.36 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (108.46) ล้านบาท ลดลง  1,317.28 ล้านบาท โดยปี 2552  มีจ านวน 1,208.82 ล้านบาท เป็นผล

จากบริษัทมีขาดทนุสทุธิในปี 2553 จ านวน 1,455.30 ล้านบาท และในปี 2553 บริษัทมีส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดนิจ านวน 513.61 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จ านวน 138.01 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทมีการบนัทกึราคาท่ีดนิท่ีประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ  

 
การแก้ไขงบการเงนิตามประเดน็ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ส่ัง 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 ส านกังาน ก .ล.ต. ได้มีค าสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อยแก้ ไขงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  
ใหม่ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้และผลการแก้ไขปรากฏตามท่ีจะกล่าวตอ่ไปนี ้

ก. ให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่ YNPE เพิ่มเตมิให้ครบทัง้จ านวน 

การปรับปรุง  : บริษัทได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่ YNPE แล้ว เป็ นจ านวนเงินรวม 
104,537,126.73 บาท 

ข. จดัให้มีการประเมินมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของเคร่ืองจกัรและโรงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้บนัทกึคา่เผ่ือการ
ด้อยคา่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการด้อยคา่ทรัพย์สิน 

การปรับปรุง : บริษัทได้พิจารณาการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด พบวา่เคร่ืองจกัรของบริษัทเป็นระบบท่ีใช้
ในการผลิตตามปกตใินอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลให้เคร่ืองจกัรเกิดการล้าสมยั 
บริษัทได้ใช้เคร่ืองจกัรดงักล่าวในการผลิตตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั ปรากฏผลการด าเ นินงานของบริษัทตัง้แตปี่ 2554 จนถงึ
ปัจจบุนัมีแนวโน้มดีขึน้เป็นล าดบัโดยแสดงผลก าไรขัน้ต้น ดงันัน้จงึ ไม่มีข้อบง่ชีว้า่จะเกิดการด้อย คา่ในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสดของบริษัท  
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นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจมากขึน้ ฝ่ายบริหารได้ประเมินราคาเคร่ืองจกัรและอาคาร โดยวธีิราคาทนุทดแทน  (Cost 
approach) และพบวา่ราคาประเมินมีจ านวนสงูกวา่ราคาตามบญัชี 

ส าหรับบริษัทย่อย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง : YNPE)   มีผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เน่ืองและแสดงผลขาดทนุขัน้ต้น
มาโดยตลอดจนถงึปัจจบุนั จงึเป็นข้อบง่ชีว้า่อาจเกิดการด้อยคา่ในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเคร่ืองจกัร ) 
นอกจากนีจ้ากการประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้แสดงมลูคา่ประเมินโดยวธีิราคาทนุทดแทนต ่า
กวา่ราคาตามบญัชีปี 2553 จ านวน 265.53 ล้านบาท และในขณะนีฝ่้ายบริหารยงัไม่สามารถประเมินมลูคา่จากการใช้ หรือ
มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ดงักล่าวได้ จงึไม่สามารถวดัมลูคา่และรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดงักล่าวได้ 

ค. บนัทกึเงินรางวลัที่จ่ายให้แก่พนกังานเป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2553 

การปรับปรุง  : บริษัทได้บนัทกึ เงินรางวลัที่จ่ายล่วงหน้าแก่พนกังานท่ีเกิดขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2553 จ านวนเงิน 78.42 ล้าน
บาท เป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2553 แล้ว 

ง. ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (YNPI) ให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

การปรับปรุง : บริษัทได้บนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (YNPI) แล้วจ านวนเงินรวม  
139,039,235.59 บาท 

จ. ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบญัชีในการให้ข้อมลูและเอกสารตา่งๆ ในประเดน็ท่ีผู้สอบบญัชีระบวุา่ ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็น
ท่ีพอใจได้เน่ืองจากถกูจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหารดงัตอ่ไปนี ้

จ 1. เงินกู้จากบคุคลภายนอกของ YNPE 

การปรับปรุง  : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมตใิห้บริษัทจดัหาผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนเข้าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในเร่ือง
ดงักล่าว ตอ่มาวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แจ้งผลก ารตรวจสอบกรณีพิเศษตอ่
ส านกังาน กลต. วา่ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืน “ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้วา่การบนัทกึบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป ” หรือไม่ ซึง่ตอ่มาวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2554 มีมตใิห้บริษัทย่อย (YNPE) 
ด าเนินการเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมจากบคุคลภายนอกและเงินกู้ ยืมจากกรรมการ ซึง่เป็นยอด ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมรอการพิสจูน์ จ านวน 90.30 ล้านบาท 

2. รายการท่ี YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทกึบญัชี อดีตกรรมการ เป็นลกูหนีร้อการพิสจูน์ จ านวน 37.35 ล้านบาทและคดิ
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทได้โอนหนีค้งค้างสทุธิจ านวนเงิน 57.9 ล้านบาท ไปแสดงในบญัชีเงินกู้ ยืมจากกรรมการ 

ในระหวา่งปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจ านวน 3 ครัง้ ถงึอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือช าระหนี ้แตย่งัไม่ได้รับ
การตอบสนองแตอ่ย่างไร และบริษัทยงัไม่ได้ด าเนินการอย่างอ่ืนใดในเร่ืองนี ้เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความเหน็วา่การด าเนินการ
ใดๆ ในขณะนีอ้าจมีผลกระทบตอ่แผนการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้ระบบ ซึง่ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วเสร็จ บริษัทจงึจะเร่ง
ด าเนินการในเร่ืองนีต้อ่ไป 

จ 2. ราคาประเมินท่ีดนิของโรงงานท่ี 3 

การปรับปรุง :บริษัทได้น าส่งเอกสารหลกัฐานพร้อมรายการการประเมินแก่ผู้สอบบญัชีโดยครบถ้วนแล้ว  

จ 3. สินค้าคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด 

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงระบบการควบคมุสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว 
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จ 4. รายการซือ้ขายเพิ่มหนีแ้ละลดหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งปีกบั YSP 

การปรับปรุง : บริษัทได้จดัให้สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซือ้ขายเพิ่มหนีแ้ละลดหนีท่ี้เกิดขึน้ในร ะหวา่ง
ปีกบั YSP แล้ว 

จ 5. เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ของ YNPE 

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงระบบการควบคมุเคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แล้ว 

จ 6. รายการขายลดลกูหนีก้ารค้า 

การปรับปรุง : เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้รับช าระเงินคืนครบทัง้จ านวนตามสญัญาแล้ว 
 

สรุปความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงนิ ฉบับแก้ไข 

ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น  ตอ่งบการเงินรวมประจ าปี 2553 (ฉบบัแก้ไข ) เน่ืองจากความไม่แน่นอน จาก 3 รายการ ท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินรวมของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายการสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย  
เน่ืองจากผู้สอบบญัชีได้รับการแตง่ตัง้ในปี 2557 จงึไม่สามารถสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ได้ ซึง่เป็นการถกูจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์  
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบญัชีได้เข้าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือส าหรับสิน้ปี 2556 และมีการวางแผนร่วมกบับริษัทและ

บริษัทย่อยส าหรับการตรวจนบัสินค้าคงเหลือสิน้ปี 2557 แล้ว 

2. มลูคา่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเคร่ืองจกัร ) ของบริษัทย่อย  
(บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง : YNPE) ซึง่เป็นประเดน็คงค้างจากท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่แก้ไข ในหวัข้อ ข. 

เน่ืองจาก YNPE มีข้อบง่ชีว้า่อาจเกิดการด้อยคา่ของอาคารและเคร่ืองจกัร ซึง่ต้องประเมินมลูคา่จากการใช้ หรือมลูคา่ยตุธิรรม
ของสินทรัพย์ดงักล่าว โดยบริษัทไม่สามารถจดัหาผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินราคาทรัพย์สินดงักล่าวโดยวธีิราคาตลาด หรือวธีิกระแส
เงินสดปรับลดได้ จงึไม่สามารถวดัมลูคา่และรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดงักล่าวได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหวา่งปรับปรุงธุรกิจของบริษัทย่อยและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยเร่งหายอดรายได้เข้า
มาเพิ่มเตมิก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือ ซึง่ปัจจบุนัมียอดสัง่ซือ้เข้ามาอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทคาดวา่ในอนาคตสินทรัพย์ขอ งบริษัทดงักล่าวจะ
ไม่เกิดการด้อยคา่ 

3. รายการรับและจ่ายในบญัชีเงินกู้ ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง : YNPE) ซึง่เป็นประเดน็คง
ค้างจากท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่แก้ไข ในหวัข้อ จ.1. 

ผู้สอบบญัชีไม่สามารถตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของราย การได้  เน่ืองจาก YNPE มีเงินกู้ ยืมจากบคุคลภายนอก
หลายราย จ านวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทได้โอนไปแสดงในบญัชีเงินกู้ ยืมจากกรรมการ โดยผู้สอบบญัชี
กรณีพิเศษไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้วา่การบนัทกึบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ี รับรองทัว่ไปหรือไม่  และวนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2554 มีมตใิห้ YNPE ด าเนินการเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมจากบคุคลภายนอกและเงินกู้ ยืมจาก
กรรมการ ซึง่เป็นยอด ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554 ตามที่ได้เคยรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ไปแล้ว ดงันี ้

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมรอการพิสจูน์ จ านวน 90.30 ล้านบาท 
2. รายการท่ี YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทกึบญัชีอดีตกรรมการ เป็นลกูหนีร้อการพิสจูน์ จ านวน 37.35 ล้านบาท  

และคดิดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
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ในระหวา่งปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสือจ านวน 3 ครัง้ ถงึอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือช าระหนี ้  แตย่งัไม่ได้
รับการตอบสนอง และบริษัทยงัไม่ได้ด าเนินการอย่างอ่ืนใดในเร่ืองนี ้เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความเหน็วา่การด าเนินการใดๆ ในขณะนีอ้าจมี
ผลกระทบตอ่แผนการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้ระบบ ซึง่ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วเสร็จ บริษัทจะเร่งด าเนินการในเร่ืองนีใ้นปี 2558  

ส าหรับงบการเงิน ปี 2554 ถงึปัจจบุนั ฝ่ายบริหารอยู่ระหวา่งเจรจากบัผู้สอบบญัชีรายเดมิ  เพ่ือพิจารณาเร่งด าเนินการสอบ
บญัชีตอ่ไป 

 

วาระที่ 3 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และก าหนดค่าตอบแทน 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรให้แตง่ตัง้  ศาสตราจารย์เกียรตคิณุเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 76 
หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือ นายสมุิตร ขอไพบลูย์ ผู้สอบบั ญชีรับอนญุาตเลขท่ี 4885 หรือ นาย
ชยัยทุธ องัศวุทิยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3885 จากส านกังาน เอ .เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั 
(มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) ประจ าปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย  และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท/ปีงบการเงิน และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา   โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

          หน่วย:บาท 

บริษัท คา่สอบทานไตรมาส 1- 3 / ปี คา่ตรวจสอบสิน้ปี / ปี รวม 
 งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม ทัง้สิน้ 
YNP 750,000 225,000 1,925,000 450,000 3,350,000 

YNPE 300,000 - 950,000  1,250,000 
YNPI 210,000 - 540,000  750,000 
รวม 1,260,000 225,000 3,415,000 450,000 5,350,000 
หมายเหต ุ– ไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหวา่งปฏิบตัิงาน เชน่ คา่จดัพิมพ์ คา่ยานพาหนะ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นและส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท  ท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็น
อิสระแตอ่ย่างใด โดยส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2553 เป็นปีแรก 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท  
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อ (1), (2) และ (13) 
และเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ ข้อ (34) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

สืบเน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีรายได้หลกัมาจากการขายชิน้ส่วนรถยนต์ โดยมีโตโยต้าเป็นลกูค้ารายใหญ่ ทัง้นีบ้ริษัทต้องการเพิ่ม
ฐานกลุ่มลกูค้า และกลุ่มอตุสาหกรรม บริษัทจงึขยายตลาดไปยงักลุ่มรถยโุรป รถจกัรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และรถเคร่ืองจกัรหนกั ซึง่
วตัถปุระสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทอาจยงัไม่ครอบคลมุถงึธุรกิจดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจงึจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ในหนงั สือ
รับรองของบริษัท ดงันี ้

ข้อ (1) เดมิ  ประกอบกิจการค้า ตัง้โรงงานอตุสาหกรรม ท าการอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น โรงงานผลิตเคร่ืองอปุกรณ์รถยนต์ โรงงาน
สร้างเคร่ืองกลงึ เคร่ืองจกัรทกุชนิด โรงงานถลงุเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงานท าเคร่ืองเดก็เล่น 

  แก้ไขเป็น  ประกอบกิจการค้า ตัง้โรงงานอตุสาหกรรม ท าการอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เช่น โรงงานผลิตเคร่ืองอปุกรณ์รถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเคร่ืองจกัรหนกัทกุชนิด โรงงานสร้างเคร่ืองกลงึ เคร่ืองจกัรทกุชนิด โรงงานถลงุเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงาน
ท าเคร่ืองเดก็เล่น 
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ข้อ (2) เดมิ  ประกอบกิจการค้า ท าการค้าในบรรดาสินค้า ซึง่ผลิตจากโรงงานอตุสาหกรรมทกุชนิด เช่น เคร่ืองอปุกรณ์ รถยนต์ 
พดัลม เคร่ืองกลงึ เคร่ืองจกัรทกุชนิด 

  แก้ไขเป็น  ประกอบกิจการค้า ท าการค้าในบรรดาสินค้า ซึง่ผลิตจากโรงงานอตุสาหกรรมทกุชนิด เช่น เคร่ืองอปุกรณ์ 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเคร่ืองจกัรหนกัทกุชนิด พดัลม เคร่ืองกลงึ เคร่ืองจกัรทกุชนิด 

ข้อ (13) เดมิ  ประกอบกิจการรับจ้างท าของตามสัง่ หรือตามแบบแปลน หรือตามตวัอย่างซึง่เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ และเคร่ือง
อะไหล่รถยนต์ เรือยนต์ทกุชนิด 

  แก้ไขเป็น  ประกอบกิ จการรับจ้างท าของตามสัง่ หรือตามแบบแปลน หรือตามตวัอย่างซึง่เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ และ
เคร่ืองอะไหล่รถยนต์ เรือยนต์ทกุชนิด รถจกัรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเคร่ืองจกัรหนกัทกุชนิด 

ข้อ (34) เพิ่มเตมิ  ประกอบกิจการรับจ้างท าของ ผลิต ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ข้ึนรูปโลหะทกุชนิดไดแ้ก่ อะไหล่ เคร่ืองจกัร ท่อไอเสีย 
ช้ินส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเคร่ืองจกัรหนกั ขนาดใหญ่ ทกุชนิดและทกุประเภท  

นอกจากนี ้ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท  
หรือบคุคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้บคุคลใดๆ  ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท ณ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเตมิถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนตอ่ไป 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : เหน็สมควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

ข้อ 3. เดมิ    วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน    33    ข้อ  

  แก้ไขเป็น  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน    34    ข้อ  

นอกจากนี ้ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท  
หรือบคุคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้บคุคลใดๆ  ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ณ กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเตมิถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียนตอ่ไป 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ในวนั จนัทร์ ท่ี 19 มกราคม  2558 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 ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 หรือสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.yarnapund.com โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้  
 หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมตแิทนทา่น บริษัทขอเรียน
วา่มีกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

  1. พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. พลต ารวจตรีวนัชยั วสิทุธินนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วในการประชมุ บริษัทขอความร่วมมือจากทา่น โปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงั
บริษัท ภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 โดยบริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 
 
 อนึง่ บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2558 (Record Date) ในวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 โดยวธีิปิด
สมดุพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 ธนัวาคม  2557 และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่ เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

     
      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
                 (นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์) 
                   ประธานกรรมการบริษัท 

http://www.yarnapund.com/
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 
ของ 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
   
  ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 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. นางเคียง  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 
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์  เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉนัทะ จ านวน 75 ราย  รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 554,530,481 หุ้น คดิเป็นร้อย
ละ 34.65 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 1,600,000,000 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และมีมตติามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1.     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  
 ประธานฯ เสนอ ให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่ได้จดัประชมุไปเม่ือวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2557 ซึง่มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1. 
 มต ิ ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  637,448,081 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      637,448,081 หุ้น 
เหน็ด้วย       637,448,081 หุ้น  คดิเป็น   100.00 % 
ไม่เหน็ด้วย                  0  หุ้น คดิเป็น       0.00 % 
งดออกเสียง                        0 หุ้น  คดิเป็น      0.00 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 เม่ือสิน้สดุวาระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน 1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุที่มาด้วยตวัเองและมอบ
ฉนัทพ จ านวน 76 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้ นทัง้หมด 637,448,081 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  39.84 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 
1,600,000,000 หุ้น  
 
วาระที่ 2.     พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด  
 ประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่บริษัทจะจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ  YSP  จ านวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทตอ่
หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คดิเป็นมลูคา่รวม  807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซงัโกะ จ ากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น ) โดยจะน าเงินท่ีได้
เพ่ือข าระหนี ้YSP ซึง่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัริายการจ าหน่ายไป และการท าสญัญาจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท วาย 
เอส ภณัฑ์ จ ากดั 
 มติ ท่ีประชมุมีมตอินมุตัริายการจ าหน่ายไป และการท าสญัญาจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ 

จ ากดั  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

ผลนบัคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  638,999,581 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      638,999,581 หุ้น 
เหน็ด้วย       638,659,581 หุ้น  คดิเป็น    99.9400 % 
ไม่เหน็ด้วย                     320,000 หุ้น คดิเป็น      0.0500 % 
งดออกเสียง                              20,000 หุ้น  คดิเป็น      0.0031 % 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 เม่ือสิน้สดุวาระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก จ านวน 1 ทา่น จงึส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุที่มาด้วยตวัเองและมอบ
ฉนัทพ จ านวน 77 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 638,999,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  39.93 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 
1,600,000,000 หุ้น 
 
วาระที่ 3    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา  
 
ประธานฯ กล่าวปิดการประชมุเวลา 10.30 น. 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

               
                     (นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์) 
                              ประธานท่ีประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนางบการเงนิประจ าปี 2553  

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  

(ฉบับแก้ไข) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตขิองกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2557) 
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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ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 

 
2. พลต ารวจตรีวันชัย วสุิทธินันท์ 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2557) 
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 
   -  2553 – ปัจจบุนั    กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์ 
   -  2553 – ปัจจบุนั    กรรมาธิการจริยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
   -  2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์กรรมาธิการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร 
   -  2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์กรรมาธิการยตุธิรรมและต ารวจ วฒุสิภา 
   -  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 

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง  

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เร่ืองข้อพงึปฏิบตัสิ าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายและเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยช น์ตอ่

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

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป  

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิ ท่ีน ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนั

การย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ แตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็ น

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 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( 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 ถือหุ้นซึ่งรับรองส 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. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น 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 รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม ประชมุ 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวันพุธท่ี 14 มกราคม 2558 หรือก่อนเวลาการเร่ิมประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทนัเวลาร่วมประชมุ  

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่

เป็น Custodian  ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 เง่ือนไขในการออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่สียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยโดยใช้วธีิชู

มือเว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้าคนร้องข้อและท่ีประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธาน

ในท่ีประชมุก าหนด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 

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
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้ว ย 

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 ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  

ข้อ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่มี
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 คณะกรรมการจะเรียกประชมุ ผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั ้ งหมด
หรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หม ดจะเข้าช่ือการท าหนงัสือ
ขอให้คระกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ในหนงัสือดงั กล่าว
นัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุที่ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยวา่เป็นเร่ืองที่เสนอ เพ่ือทราบเพ่ืออนมุตัหิรือเพ่ือพิจารณา 
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 จงึจะเป็ นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ
ตามที่ก าหนด หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถื อหุ้นนัน้มิใช่
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีประธาน
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กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้า ร่วม
ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง  

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้าคนร้องขอ และท่ีประชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบัส่วนวธิการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ 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 6 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ 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……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…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 ………….  
 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ วสิามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ในวนัจนัทร์ท่ี 19 มกราคม  พ.ศ.2558 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
เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                        (                                               ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                               ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                               ) 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (                                               ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว ) 

 

            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……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…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 ……………….  
 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ วสิามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ในวนัจนัทร์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 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
เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสีย 
 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และก าหนดค่าตอบแทน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุเว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ในวนัจนัทร์
ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 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 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

  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 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

            เขียนท่ี …………………..……….…………………..  
            วนัท่ี …………เดือน…………..………พ.ศ.…….….. 
 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………… สญัชาติ ……...........อยู่บ้านเลขท่ี  ….………. ถนน ………………..… 
ต าบล/แขวง……………………..……..อ าเภอ/เขต………………..………………จงัหวดั……………..…………รหสัไปรษณีย์ ……………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้ น (Custodian) ให้กบั ………………………...……………….…………………………….… 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ……………………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั……………………………….……หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ………………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…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 ……………….  
 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ วสิามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2558   ในวนัจนัทร์ท่ี 19 มกราคม  พ.ศ. 2558 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  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป
ในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
         มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                  หุ้นสามญั…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
                   หุ้นบริุมสิทธิ………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด………………………………….………….…เสียง 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และก าหนดค่าตอบแทน 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้    
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุเว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
     
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                              (                                                     ) 
  
 
หมายเหตุ   
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแบบ ค . นีใ้ช้ได้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558   ในวนั
จนัทร์ท่ี 19 มกราคม  พ.ศ. 2558 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 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี:้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

  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 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

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 ในวนัประชมุ จ านวน 2 จดุ 

1. บริเวณบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 42 ซอยสขุมุวทิ 81 (ซอยศริิพจน์) บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ใกล้

กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

รถบริการ รับ-ส่ง ตัง้แต ่เวลา 07.00 - 07.30 น. 

2. บริเวณข้าง บิก๊ซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซน็ทรัล บางนา) 

รถบริการ รับ-ส่ง ตัง้แต ่เวลา 07.30 - 08.00 น. 

ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี โทรศพัท์ คณุกนิษฐ์นาถ ทดัศรี 081-845-5437, คณุประภาพร นาวานเุคราะห์ 081-834-5634 
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บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ 

42 ซอยสขุมุวทิ 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

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

www.yarnapund.com 

 

 


