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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
ของ 

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

 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน2557 

 
เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด 
 3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด 
 4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออก
เสียงลงคะแนน.ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 3 แบบ 
8. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ณ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 17กันยายน2557ได้มีมติ
กําหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   ในวันพฤหัสบดีที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น .  
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง 
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการจําหน่ายไป และการทําสัญญา
จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัดจํานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น)   
 บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจําหน่าย
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เงินลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ไม่สามารถคํานวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) มีค่าติดลบ จึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผย
การตกลงเข้าทํารายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดยคํานวณขนาดจากงบการเงินรวมของบริษัทส้ินสุด ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2553 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 456.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากมูลค่าของการจําหน่ายเงินลงทุนมีสาระสําคัญเมื่อเทียบ
กับ NTA ของบริษัทที่ลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทจึงจัดทํารายงานและ
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์  รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส 
ภัณฑ์ จํากัด ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2และดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผล
ของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน2557เวลา  
9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-
ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. 
 อนึ่ง   เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 
7หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.yarnapund.comโดยให้เลือกแบบ
ใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้เท่านั้น  
 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน 
บริษัทขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียดังนี้ 
  1. พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  2. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน2557 โดยบริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

http://www.yarnapund.com/
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 อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2557 (Record Date) ในวันที่ 
2ตุลาคม2557และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันท่ี 3 ตุลาคม2557 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
                                    (นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์) 
                                      ประธานกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ของ 
บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่ 
  
  ประชุมเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม2557เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12  ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 
 1. นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท  
 2. นายพริษฐ์  พันธ์พาณิชย์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 3. นางเคียง  บุญเพิ่ม   กรรมการ  
 4. นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการ  
 5. นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล  กรรมการ  
 6. ดร.อัมพร  นิลภิรมย์  กรรมการ  
 7. ดร.พรจิต  พันธ์พาณิชย์  กรรมการ  
 8. พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 9. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 10. นายปิยพร  ล้ิมเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์  เป็นประธานในที่ประชุม  
 กล่าวเปิดประชุมในเวลา 9.00 น. ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 77 ราย  รวม 
626,851,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจํานวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
วาระที่ 1.     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันท่ี 26
เมษายน 2556ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 1. ของหนังสือเชิญประชุมฯโดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 
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 มติ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผลนับคะแนนในวาระท่ี 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  626,851,400หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     626,851,400 หุ้น 
เห็นด้วย   626,651,400หุ้น คิดเป็น 99.97% 
ไม่เห็นด้วย  200,000หุ้น  คิดเป็น 0.03% 
งดออกเสียง  0 หุ้น คิดเป็น 0% 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

 
วาระที่ 2.     พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4ท่าน ดังนี้ 

  1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 

  2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  3. ดร.อัมพร นิลภิรมย์  กรรมการ  

  4. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ นายสัมพันธ์   พันธ์พาณิชย์ , 
นายพริษฐ์  พันธ์พาณิชย์, ดร.อัมพรนิลภิรมย์ และ ดร.พรจิต  พันธ์พาณิชย์ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระจํานวน 4ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ
หน่ึง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4
ท่านได้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล  
  
 มติ ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล มี
คะแนนเสียงดังนี้ 

ผลนับคะแนนในวาระท่ี 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  626,851,400 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     626,851,400 หุ้น 

 
   1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์  ประธานกรรมการบริษัท 

เห็นด้วย   625,099,900 หุ้น คิดเป็น 99.72% 
ไม่เห็นด้วย  1,751,500 หุ้น คิดเป็น 0.28 % 
งดออกเสียง               0 หุ้น คิดเป็น     0 % 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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   2.นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่   
เห็นด้วย     625,099,900 หุ้น คิดเป็น    99.72% 
ไม่เห็นด้วย  1,751,500 หุ้น คิดเป็น 0.28 % 
งดออกเสียง               0 หุ้น คิดเป็น           0 % 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
   3. ดร.อัมพร นิลภิรมย์  กรรมการ   

เห็นด้วย     625,099,900 หุ้น คิดเป็น    99.72% 
ไม่เห็นด้วย  1,751,500 หุ้น คิดเป็น 0.28 % 
งดออกเสียง               0 หุ้น คิดเป็น           0 % 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

   4. ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการ   
เห็นด้วย     625,099,900 หุ้น คิดเป็น    99.72% 
ไม่เห็นด้วย  1,751,500 หุ้น คิดเป็น 0.28 % 
งดออกเสียง               0 หุ้น คิดเป็น           0 % 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 
วาระที่ 3.     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557ด้วย
อัตราเดียวกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท    จํานวน  1,200,000 บาท / ปี 
2. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จํานวน 6 ท่าน   จํานวน  1,440,000 บาท / ปี 
3. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน     600,000 บาท / ปี 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จํานวน 3 ท่าน จํานวน  1,320,000 บาท / ปี 
5. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม  จํานวน   1,200 บาท / ครั้ง 
 (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 
6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม  จํานวน      1,000 บาท / ครั้ง 
  (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) 

 มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
ผลนับคะแนนในวาระท่ี 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  626,851,400 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     626,851,400 หุ้น 
เห็นด้วย   626,551,400 หุ้น คิดเป็น 99.95% 
ไม่เห็นด้วย  300,000 หุ้น  คิดเป็น 0.05% 
งดออกเสียง  0 หุ้น คิดเป็น      0% 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบ 
งบการเงินประจ าปี 2553 และก าหนดค่าตอบแทน 

 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยาน
ภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2553 โดยจะสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
 
 มติ ท่ีประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

ผลนับคะแนนในวาระท่ี 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  626,851,400  หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน     626,851,400  หุ้น 
เห็นด้วย     626,651,400 หุ้น คิดเป็น    99.97% 
ไม่เห็นด้วย           200,000 หุ้น  คิดเป็น 0.03% 
งดออกเสียง  0 หุ้น คิดเป็น           0% 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4.พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 
 
         ขอแสดงความนับถอื  
     บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 
 
 
      
                 ( นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ )  
                         ประธานท่ีประชมุ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “YNP”) อนุมัติให้ทําสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด (“YSP”)จํานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็น
มูลค่ารวม  807,948,800 บาทให้แก่บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ซึ่งบริษัทจะจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทันที ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% 
หรือคงเหลือ 0.50% 

 
รายละเอียดการเข้าทํารายการมีดังนี้ 

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ทําสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ  
YSP  จํานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม  807,948,800 บาท ให้แก่
บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งภายหลังจากหลังจากท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือ
หุ้นท่ีบริษัท ถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50% ซึ่งบริษัทจะจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุมผู้
ถือหุ้น โดยมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 
 
2)  ชื่อคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
ผู้ซื้อ  บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น)  
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 
3)  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ทําสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จํานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม  807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่ง
ภายหลังจากท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือ
คงเหลือ 0.50%  
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ 
การจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้วัดขนาดรายการ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ไม่สามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท (NTA) มีค่าติดลบ จึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้วัดขนาดรายการ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 ท่ีผ่านการสอบ
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ทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 456.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ คํานวณได้ดังนี้ 

 

หน่วย : ล้านบาท YSP 
ณ 31 ธ.ค. 56 

(ตรวจสอบแล้ว) 

YNP 
ณ 30 ก.ย. 53 
(สอบทานแล้ว) 

YNP 
ณ 31 ธ.ค. 53 

(ตรวจสอบแล้ว) 
สินทรัพย์รวม                           9,906.00 10,576.66 10,638.51 
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (47.99) (38.55) (37.33) 

หัก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (37.14) - - 
หัก หน้ีสินรวม                              (3,939.88) (10,421.75) (10,637.07) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 5,880.99 116.36 (35.89) 

NTA ของ YSP ตามสัดส่วนท่ีจะขาย 9.041% 531.70 531.70 531.70 
ขนาดรายการ (NTA ของ YSP ตามสัดส่วนท่ีจะขาย / NTA ของ YNP) 456.94% N/A 

 
ประเภทรายการ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เมื่อคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวม บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องจัดทํารายงานและเปิดเผย
การตกลงเข้าทํารายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้วัดขนาด
รายการ โดยคํานวณขนาดจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 456.94ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ จัดเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการทํารายการ 

เนื่องจากมูลค่าของการจําหน่ายเงินลงทุนมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัทท่ีลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 
เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทจึงจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อีกท้ังจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น  
 
4) รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจําหน่ายไป 
รายละเอียดหลักทรัพย์ของ YSP 
ผู้ขายหลักทรัพย์             บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด  (มหาชน)  
ประเภทหลักทรัพย์ที่ขาย      หุ้นสามัญของ YSP ท่ีบริษัทถืออยู่ ซึ่งภายหลังจากท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัท ถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50%  
จํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      หุ้นสามัญจํานวน  12,784 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ชําระแล้วท้ังหมด

ของ YSP  
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มูลค่าท่ีตราไว้                   หุ้นสามัญมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  
ราคาเสนอขาย                 บริษัทกําหนดราคาขายหุ้นสามัญของ YSP ในราคา 63,200 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชีของงบการเงิน YSP ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ  42,193 บาทต่อหุ้น และ

อยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินได้จากผู้ประเมินอิสระ ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่าง 

47,096 – 48,580 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  

(“KPMG”)  สําหรับใช้พิจารณาภายในบริษัท ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงิน

สด (Discounted Cash Flow Method : DCF) โดยท่ีผู้ประเมินอิสระ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ระยะเวลาขาย           บริษัทจะจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น 
 
รายละเอียดของ YSP 
ประเภทธุรกิจ                  เป็นผู้ออกแบบพัฒนา และเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แบบ Drawing ของชิ้นส่วนท่อไอเสียสําหรับค่าย

รถยนต์ Toyota รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายท่อไอเสีย และชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถ Toyota 
และเป็นผู้จําหน่ายเหล็กท่อ(Pipe) ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ท่ัวไป 

 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท  โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 84.94 และ 9.54 ตามลําดับ 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่               90/3 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.36) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 1,414.00 ล้านบาท  
มูลค่าท่ีตราไว้                  หุ้นละ 10,000 บาทต่อหุ้น 
 
คณะกรรมการของ YSP  มีดังนี ้
      สัดส่วนการถือหุ้นใน YNP 
คณะกรรมการ ตําแหน่งใน YNP  ตําแหน่งใน YSP          (% ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2557) 
1 นาย โทโมยะ ฮาชิกุจ ิ -        กรรมการ   - 
2 นาย อนุพงษ์ โชติพันธุ์            -        กรรมการ    - 
3 นาย มะสะโอะ เซะคิอุจิ -        กรรมการ   - 
4 นาย มาโกโตะ วาตะนะเบะ -        กรรมการ   - 
5 นาย ฟุมิอะกิ โอกาดะ -        กรรมการ   - 
 
สรุปงบการเงินของ YSP สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2554, 2555, 2556และ 31 มีนาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2554 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธ.ค. 2555 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธ.ค. 2556 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ม.ีค. 2557 
(สอบทาน) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246.66 179.87 60.72 84.41 
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน - 400.00 - - 

ลูกหน้ีการค้า 2,558.97 3,499.07 2,996.07 8,717.83 
สินค้าคงเหลือ 698.71 1,066.87 1,454.65 1,249.2 
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งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2554 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2555 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2556 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ม.ีค. 2557 
(สอบทาน) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 2,670.25 3,924.34 5,200.76 3,768.53 

สินทรัพย์รวม  6,427.87 9,142.37 9,906.00 10,596.44 
เงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน - 1,000.00 1,335.00 2,880.00 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 1,282.00 2,009.83 2,447.50 1,454.29 

หน้ีสินรวม  1,379.37 3,254.55 3,939.88 4,498.45 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  5,048.51 5,887.81 5,966.12 6,097.99 

 
งบก าไรขาดทุน 31 ธ.ค. 2554 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธ.ค. 2555 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2556 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ม.ีค. 2557 
(สอบทาน) 

รายได้จากการขายและบริการ 17,150.93 24,568.41 23,462.47 5,754.28 
รายได้จากการขายเศษ 258.97 380.76 355.90 69.65 
รวมรายได้จากการขาย 17,409.90 24,949.16 23,818.37 5,823.92 

ต้นทุนสินค้าขาย (16,699.62) (23,643.98) (23,108.60) (5,580.63) 
กําไรขั้นต้น 710.28 1,305.18 709.77 243.30 
รายได้อื่น 71.17 118.26 79.25 7.69 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 781.45 1,423.44 789.02 250.99 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (22.34) (21.90) (38.62) (5.52) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (166.54) (225.42) (301.78) (75.34) 
ค่าใช้จ่ายอื่น (11.14) (0.85) (0.00) (2.76) 
ค่าใช้จ่าย รวม (200.02) (248.17) (340.40) (83.62) 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 581.43 1,175.27 448.62 167.37 
ต้นทุนทางการเงิน (0.26) (25.99) (39.23) (12.93) 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 581.17 1,149.28 409.38 154.44 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (102.13) (230.72) (46.86) (22.56) 
กําไรสุทธิของปี 479.04 918.56 362.52 131.88 
กําไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 3,387.91 6,496.20 2,563.77 932.67 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 35,703.75 41,639.41 42,193.19 43,125.81 

 
5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าและเงื่อนไขการชําระเงิน  

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2557 ได้มีมติให้จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ  YSP จํานวน 
12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีเจรจาตกลงกัน (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม  
807,948,800 บาทให้แก่บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ท้ังนี้ บริษัทจะสามารถจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรับชําระเป็นเงินสดทั้งจํานวน  

 
วิธีการชําระเงิน ให้ชําระเป็นเงินสดทั้งจํานวน โดยสรุปดังน้ี  
ส่วนท่ี 1 ชําระหน้ีให้กับ YSP ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีการค้าของบริษัท ประมาณ 592.14 ล้านบาท 



 

12 
 

ส่วนท่ี 2 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การชําระค่าวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในปี 2557 – 2558 ประมาณ 215.81 ล้านบาท 

 
6) มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีซื้อมาหรือจําหน่ายไป 

6.1 เทียบมูลค่ารายการตามมูลค่าตามบัญชี 
จากข้อมูลงบการเงินของ YSP ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2556มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ  42,193 บาทต่อหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการ

จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ YSP จํานวน 12,784หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 เมื่อคิดตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556จะ
คํานวณได้ประมาณ 539.40 ล้านบาท 

 
6.2 เทียบมูลค่ารายการกับราคาท่ีประเมินได้จากผู้ประเมินอิสระ 
มูลค่าหุ้นสามัญที่เหมาะสมของ YSP ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ในเดือนสิงหาคม 2557 อยู่ระหว่าง 47,096 – 48,580  บาทต่อ

หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสมของหุ้นสามัญจํานวน 12,784 หุ้น ประมาณ 602.08 – 621.05 ล้านบาทซึ่งประเมินโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“KPMG”)  สําหรับใช้พิจารณาภายในบริษัท ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  (Discounted 
Cash Flow Method : DCF) โดยท่ีผู้ประเมินอิสระ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท 
 
7) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการ 

บริษัทจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยสามารถนําเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ YSP มาใช้เพื่อชําระหน้ีและใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 
8)  แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน YSP 

บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ YSP เพื่อชําระหน้ีให้กับ YSP ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีการค้าของบริษัท ประมาณ 592.14 
ล้านบาทภายหลังการทํารายการ และส่วนท่ีเหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การชําระค่าวัตถุดิบ เงินเดือน
พนักงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปี 2557 – 2558 

 

9) เงื่อนไขการทํารายการ 
  เนื่องจากมูลค่าของการจําหน่ายเงินลงทุนมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัทท่ีลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 
เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทจึงจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ และดําเนินการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อีกท้ังจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2557 ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น  

 
10) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทํารายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ YSP ท่ีบริษัทถืออยู่จํานวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม  
807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาขายสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน YSP ณ 31 
ธันวาคม 2556 และสูงกว่ามูลค่าท่ีเหมาะสมที่ประเมินได้โดยผู้ประเมินอิสระ นอกจากน้ี เงินจํานวนดังกล่าวยังสามารถใช้ชําระหน้ีและเป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท 
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11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10) 
ข้างต้น 
ไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นข้างต้น 
 

12) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาอิสระ 
ก. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้ประเมินราคาอิสระกับบริษัท 
 - ไม่มี- 
ข. คํายินยอมของผู้ประเมินราคาอิสระให้เผยแพร่ความเห็น 

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  (“KPMG”)ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจาก YNP และ YSP 
เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่เหมาะสมของ YSP ซึ่งสําหรับใช้พิจารณาภายในบริษัทเท่าน้ัน 

 ค. วันท่ีประเมินมูลค่า 
  - 20 สิงหาคม 2557 
 
13) ภาระผูกพัน สัญญาท่ีสําคัญและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
  ณ วันท่ี  30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 4 สัญญากับกรรมการและบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็น
อาคารสํานักงานและโกดังเก็บเอกสาร รวมทั้งการประกอบธุรกิจท้ังปวงที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเช่ารวมสําหรับท้ัง 4 สัญญา   เป็นเงิน 1.12  ล้าน
บาทต่อเดือน โดยสัญญามีระยะเวลา 6 เดือน 1 ปีและ 3 ปี โดยมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจํานวน 4.40 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ วัตถุประสงค์การเช่า ผู้ให้เช่า ระยะเวลาเช่า มูลค่าการเช่าตลอด
สัญญา 
(บาท) 

ความสัมพันธ์กับ YNP 

1. อาคารสํานักงาน YNPI 6 เดือน 3,000,000 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 
2. โกดังเก็บเอกสาร คุณพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ 1 ปี 999,996 กรรมการ YNP 

ผู้ถือหุ้น YNP3.08% 
3. อาคารโรงงาน YNPE 3 ปี 5,880,600 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 
4. อาคารโรงงาน YNPE 3 ปี 13,446,720 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 

 
 
  บริษัทอื่น 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2557บริษัทมีสัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจํานวน 9 สัญญากับบริษัทอื่นเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บพักสินค้า 
รวมทั้งการประกอบธุรกิจท้ังปวงที่เกี่ยวข้องอัตราค่าเช่ารวมสําหรับท้ัง 9 สัญญาเป็นเงิน 539,800 บาทต่อเดือน โดยสัญญามีระยะเวลา 2, 3, 
11 และ 20 ปีโดยมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจํานวน20.38 ล้านบาท 
  2. ภาระผูกพันจากสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทอื่น 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงินกับบริษัทอื่นจํานวน 1 ฉบับโดยสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 20 
ธันวาคม 2557  
  3. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2557บริษัทมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันจํานวน 1 สัญญา โดยมีอัตราค่า
ความช่วยเหลือทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 1.50 ของผลต่างจํานวนยอดขายผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาตหักด้วยต้นทุนท่ีตกลงกัน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรที่มาดูแลทางเทคนิคตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน 

บริษัทอื่น 
  ณ วันท่ี  30 กันยายน 2557บริษัทมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอื่นจํานวน 2 สัญญา โดยสัญญากําหนดค่าความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายสุทธิ สําหรับรายการสินค้าท่ีได้รับอนุญาต และอัตราคงที่จํานวน 8.60 ล้านเยนต่อปี 
ตามลําดับ 
  4. หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการใช้ไฟฟ้า จํานวน 13.16 ล้านบาท 
  5. ภาระผูกพันจากสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
  บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับเจ้าหน้ีการค้า บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  โดยมีเงื่อนไขใน
สาระสําคัญ คือ บริษัทผ่อนชําระหน้ีเป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหน้ีต้น
เงินจํานวน 1,285.46 ล้านบาท 
  บริษัทอื่น 

เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2555 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหน้ี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย  (“EXIM”) โดยมีเงื่อนไขในสาระสําคัญ คือ บริษัทผ่อนชําระหน้ีเป็นเวลา 5 ปี (งวดสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2560) และ ในวันลง
นามในสัญญาประนีประนอมยอมความบริษัทได้ชําระเงินต้นจํานวน 5.00 โดย EXIM ได้ถอนฟ้องในคดีความทั้งหมดที่มีกับบริษัทแล้ว โดย ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหน้ีต้นเงินจํานวน 168.65 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหน้ีสถาบัน
การเงินรายใหญ่ 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) ตามลําดับ 
โดยมีเงื่อนไขในสาระสําคัญเช่นเดียวกัน คือ บริษัทผ่อนชําระหน้ีเป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) และ เจ้าหน้ีท้ังสองรายยก
ดอกเบี้ยค้างชําระเดิมให้กับบริษัทรวมกันประมาณ 1,424.23 ล้านบาท ในวันลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ (คํานวณจาก
ดอกเบี้ยคงค้างกับ SCB ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 และ BAY ณ 31 พฤษภาคม 2556) โดย SCB และ BAY ได้ถอนฟ้องในคดีความทั้งหมด
ท่ีมีกับบริษัทและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหน้ีต้นเงินจํานวน 2,372.19 ล้านบาท และ 2,368.11 
ล้านบาท ตามลําดับ 
 
14)  ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจําหน่ายช้ินส่วนยานพาหนะ และแบบพิมพ์สําหรับการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “YNPE”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
2. บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “YNPI”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
นอกจากน้ี บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด  (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“YDT”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00) 
 รวมถึงการลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “YSP”) และ บริษัท ข้าวรัชมงคล 
จํากัด (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “RMR”) ซึ่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 9.54 และร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 
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โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต:ุ YNP คือ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 

  YNPE คือ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
  YNPI คือ บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
  YDT คือ บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด 
  YSP  คือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด 

  RMR  คือ บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากัด 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท 
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายช้ินส่วนยานพาหนะ และแบบพิมพ์สําหรับการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ ( OEM Part) โดยมีความเชี่ยวชาญในด้าน
การผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็นพิเศษ นอกจากน้ัน ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล
การเกษตร บริษัทย่อย YNPI ประกอบธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ทดแทนชิ้นส่วนเดิม (REM Part) เพื่อจําหน่าย ท่ัวประเทศ บริษัทย่อย 
YNPE ประกอบ ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling) ซึ่งได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็ค
คุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment) ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีการให้บริการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจร โดย
มีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดังนี้ 

1. ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่น 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 
(1) ชุดท่อไอเสีย/ ชิ้นส่วนท่อไอเสียสําหรับรถยนต์น่ัง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจําหน่ายให้กับรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น และชุดท่อไอเสีย/ 

ชิ้นส่วนท่อไอเสียสําหรับรถบรรทุกสิบล้อ จําหน่ายให้แก่ค่ายรถ ฮีโน่ และนิสสัน 
(2) ขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สําหรับรถยนต์น่ัง และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
(3) ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Parts) สําหรับรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่นๆ  

YNP 

YNPI YNPE 

YDT 

99.99

% 

99.99

% 

30.00% 

9.54% 

YSP RMR 

2.00% 
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2.เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)   
บริษัทย่อย YNPE มีทุนชําระแล้ว 300 ล้านบาท ซึ่งเดิมเป็นสายงานหน่ึงของบริษัท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือท่ีใช้

ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (Die) อุปกรณ์จับยึดช้ินงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การ
ผลิต (Equipment) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต Tooling เพื่อจําหน่ายให้แก่ YNP เป็นหลัก และจะผลิต
เพื่อจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในกรณีท่ีมีกําลังการผลิตเหลือพอ  

3.การรับจ้างชุบสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting) 
  บริษัทร่วม YDTเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จํากัด) (ประเทศญี่ปุ่น) (Daiso) ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้าน EDP และเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะให้ค่ายรถยนต์ Honda ท่ีประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ดําเนินธุรกิจรับจ้าง ชุบสี
ด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting)มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 
และบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จํากัด) (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70  
 
15)  สรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของ YNP สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551–2553 สรุปได้ดังน้ี 
(งบการเงินงวดล่าสุดของ YNP คือ งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยคงค้างการนําส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1ปี 2554 – 

งวดปัจจุบัน) 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบดุลรวม 
ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) 
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 245.69 309.98 134.92 
ลูกหน้ีการค้า - สุทธ ิ 2,238.14  1,620.63 1,809.73 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 1,478.93 883.01 609.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 239.22 195.92 312.83 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,201.99 3,009.54 2,866.48 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 8,387.88 7,255.97 6,680.51 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,057.20 1,102.25 1,091.52 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,445.08 8,358.22 7,772.03 
รวมสินทรัพย ์ 13,647.07 11,367.76 10,638.51 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว 0.00 53.04 4,168.57 
หน้ีสินตามคําพิพากษา 0.00 0.00 225.42 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,973.12 2,532.29 531.85 
เจ้าหน้ีการค้า 2,793.99 3,125.59 3,322.52 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 560.99 754.30 455.30 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,328.10 6,465.22 8,703.66 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,102.26 3,685.13 1,931.50 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 14.68 8.58 1.91 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,116.94  3,693.71  1,933.41 
รวมหน้ีสิน 10,445.05 10,158.94 10,637.07 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
ส่วนเกิน(ตํ่า)กว่ามูลค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน 1,591.00 1,606.00 1,744.01 
กําไรสะสม 

   
- สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ 39.82  39.82  39.82 
- ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) -28.80 -2,037.00 -3,382.40 
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งบดุลรวม 
ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,202.02 1,208.82 1.44 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,647.07 11,367.76 10,638.51 

                   หน่วย : ล้านบาท 

งบกําไรขาดทุน 
(งบรวม) 

2551 
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 
(ตรวจสอบแล้ว) 

2553 
(ตรวจสอบแล้ว) 

รายได้จากการขายและบริการ 9,407.32          6,848.52  9,555.81  
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ   (9,124.57)     (8,014.18)  (10,144.05) 

ก าไรขั้นต้น 282.74       (1,165.67) (588.25) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (71.86)          (50.30)  (58.69) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (220.32)        (191.54)  (260.16) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  (27.23)        (28.10)  (31.78) 
หน้ีสงสัยจะสูญ  (33.46)         (341.06) -    
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  (352.86)       (610.99)  (350.63) 
กําไรจากการขายและให้บริการ  (70.12)     (1,776.66)  (938.88) 
กําไรจากการโอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                -    158.24  
กําไรจากการขายลดลูกหน้ีการค้า -                -    26.85  
เงินปันผลรับ -                 -    11.29  
รายได้อื่น 40.82           21.74  9.49  

รวมรายได้อ่ืน 40.82            21.74  205.87  
ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน  (34.94)          (43.82)  (91.79) 

ก าไรจากการด าเนินงาน  (64.24)     (1,798.74)  (824.80) 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน -            218.14  -    
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 259.26          19.29  43.20  

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได ้ 195.02        (1,561.30)  (781.60) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (430.15)         (459.60)  (563.79) 
ภาษีเงินได้  (5.88)               -       -    
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (241.01)     (2,020.90)  (1,345.39) 

 
หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
(งบรวม) 

2551 2552 2553 
(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 945.81 741.48 404.61 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -899.39 386.54 -258.85 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -152.46 -1,063.72 -320.82 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) -106.03 64.30 -175.06 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินงานประจําปี 2552 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2,020.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.779.91 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 738.55% เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 241 ล้านบาท สาเหตุท่ีผลการดําเนินงานขาดทุนเนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีกําลังการผลิตท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดรายการผลิตบางรายเพื่อให้สอดคล้องกับคําสั่งซื้อ
ของลูกค้า 

2544 2545 2546

งบเฉพาะบริษัท งบรวม งบรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.71 0.78 0.60

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.32 0.37 0.29

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) na na 0.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา้ (เทา่) 3.55 3.67 4.54

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 101.37 98.06 79.32

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 4.57 5.50 9.62

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วัน) 78.72 65.40 37.42

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารคา้ (เทา่) 1.67 2.17 3.14

ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน) 215.24 166.20 114.76

Cash Cycle (วัน) -35.14 -2.74 1.97

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 22.85% 17.82% 13.58%

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน 15.24% 12.31% 11.81%

อัตราก าไรอ่ืน 0.00% 0.00% 3.86%

อัตราเงินสดตอ่การท าก าไร na na 28.96%

อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 6.54% 6.36% 5.23%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%) 13.30% 12.92% 9.28%

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.49% 4.08% 3.36%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.77% 17.80% 13.77%

อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.53 0.64 0.64

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ (เทา่) 2.81 2.93 2.45

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เทา่) 2.28 2.52 2.64

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00%

ขอ้มูลตอ่หุน้ (Per Share Analysis)

จ านวนหุน้ (พันหุน้) 94,000 120,600 212,000

ราคาพาร์ตอ่หุน้ (บาท) 5.00 5.00 5.00

มูลคา่ตามบัญชีตอ่หุน้ (บาท) 5.88 7.28 7.82

ก าไรสุทธติอ่หุน้ (บาท) 0.78 0.94 0.73

อัตราการเจริญเตบิโต (Growth Ratio)

สินทรัพย์รวม (%) na 63.56% 65.84%

หนีสิ้นรวม (%) na 65.28% 57.98%

รายไดจ้ากการขาย (%) na 58.51% 65.09%

ตน้ทนุขาย (%) na 68.85% 73.61%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%) na -3.55% 67.31%

ก าไรสุทธ ิ(%) na 54.15% 35.77%

อัตราส่วนทางการเงิน
2544 2545 2546

งบเฉพาะบริษัท งบรวม งบรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.71 0.78 0.60

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.32 0.37 0.29

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) na na 0.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา้ (เทา่) 3.55 3.67 4.54

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 101.37 98.06 79.32

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 4.57 5.50 9.62

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วัน) 78.72 65.40 37.42

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารคา้ (เทา่) 1.67 2.17 3.14

ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน) 215.24 166.20 114.76

Cash Cycle (วัน) -35.14 -2.74 1.97

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 22.85% 17.82% 13.58%

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน 15.24% 12.31% 11.81%

อัตราก าไรอ่ืน 0.00% 0.00% 3.86%

อัตราเงินสดตอ่การท าก าไร na na 28.96%

อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 6.54% 6.36% 5.23%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%) 13.30% 12.92% 9.28%

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.49% 4.08% 3.36%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.77% 17.80% 13.77%

อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.53 0.64 0.64

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ (เทา่) 2.81 2.93 2.45

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เทา่) 2.28 2.52 2.64

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00%

ขอ้มูลตอ่หุน้ (Per Share Analysis)

จ านวนหุน้ (พันหุน้) 94,000 120,600 212,000

ราคาพาร์ตอ่หุน้ (บาท) 5.00 5.00 5.00

มูลคา่ตามบัญชีตอ่หุน้ (บาท) 5.88 7.28 7.82

ก าไรสุทธติอ่หุน้ (บาท) 0.78 0.94 0.73

อัตราการเจริญเตบิโต (Growth Ratio)

สินทรัพย์รวม (%) na 63.56% 65.84%

หนีสิ้นรวม (%) na 65.28% 57.98%

รายไดจ้ากการขาย (%) na 58.51% 65.09%

ตน้ทนุขาย (%) na 68.85% 73.61%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%) na -3.55% 67.31%

ก าไรสุทธ ิ(%) na 54.15% 35.77%

อัตราส่วนทางการเงิน
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 ผลการดําเนินงานประจําปี 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,345.40 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 
675.51 ล้านบาทหรือลดลง 33.43% เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจําปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2,020.91 ล้านบาท 

ใน ปี 2553 บริษัทมียอดขายรวม 9,555.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,707.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 39.53% เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการปี 25 52 ท่ีมียอดขายรวม 6,848.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทรับรู้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน ปี 2553 จํานวน 43.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.91 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 123.95% เมื่อเทียบปี 
2552 ท่ีบริษัทรับรู้ผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 19.29 ล้านบาท ปี 2553 บริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 205.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
184.13 ล้านบาทหรือ 846.96% เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีรายได้อื่นจํานวน 21.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกําไรจากการโอนกลับค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระนานได้มีการชําระหน้ีเข้ามา 

บริษัทมีต้นทุนขาย 10,144.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,129.87 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 26.58% เมื่อเทียบกับปี 2552 ท่ีมีต้นทุนขายรวม 
8,014.18 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่สูง เช่นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2553 มีจํานวน 350.63 ล้านบาท ลดลง 42.61% หรือ 260.37 ล้านบาทจากปี 2552 ท่ีมี
จํานวน 611 ล้านบาท 
 

ฐานะทางการเงิน 
ประจํา ปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 11,367.76 ล้านบาท หน้ีสินรวม  10,158.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น  

1,208.82 ล้านบาท 
ฐานะของบริษัทและบริษัทย่อยประจํา ปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 10.638.51 ล้านบาท หน้ีสินรวม 10,637.07 

ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1.44 ล้านบาท 
สําหรับปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์ 10.638.51 ล้านบาท ลดลง 729.25 ล้านบาท หรือลดลง 6.42% เมื่อเทียบกับปี 2552 ท่ีมีจํานวน 

11,367.76 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินสดจํานวน 175.06 ล้านบาท การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 575.46 ล้าน
บาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 274.01 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 5,631.62 ล้านบาท และ 4,718.18 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 
วงเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

สําหรับปี 2553 บริษัทมีหน้ีสินรวม 10,637.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 478.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.71% เมื่อเทียบกับปี 2552 ท่ีมี
จํานวน 10,158.94 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้า 169.49 ล้านบาท และหน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระแล้วท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 
4,115.53 ล้านบาท จากปี 2552 ท่ีมีจํานวน 53.04 ล้านบาท 
 สําหรับปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.44 ล้านบาท ลดลง 1,207.38 ล้านบาทหรือลดลง 99.88% เมื่อเทียบกับปี 2552 
ท่ีมีจํานวน 1,208.82 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  

ท้ังนี้ ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหน้ีสินรวม 10,637.07 ล้านบาท ประกอบด้วยยอดรวมเงินกู้ท่ีมี
กําหนดระยะเวลาและหลักประกัน 6,519.59 ล้านบาทและยอดรวมหน้ีสินประเภทอื่น 4,117.48 ล้านบาท ดังนี้ 

1) ยอดรวมเงินกู้ท่ีมีกําหนดระยะเวลาและหลักประกัน 
ยอดรวมเงินกู้ท่ีมีกําหนดระยะเวลา ล้านบาท หลักประกัน 

1. หน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว 4,168.57 คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัทและโดยบริษัท รวมถึงการจด
จํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัท
และบริษัทย่อย 

2. หน้ีสินตามคําพิพากษา 225.42 คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัท 

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 - ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 194.10 ล้านบาท 
 - ส่วนท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 1,931.50ล้านบาท 

2,125.60 คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัทและโดยบริษัท รวมถึงการจด
จํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัท
และบริษัทย่อย 
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รวม 6,519.59  

 
2) ยอดรวมหน้ีสินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีและหลักประกัน  

ยอดรวมหน้ีสินประเภทอื่น ล้านบาท หลักประกัน 
1. เงินเบิกเกินบัญช ี 48.35 คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัท และโดยบริษัท รวมถึงการจด

จํานองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตลอดจนสิทธิการเช่าของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (ต๋ัวสัญญาใช้เงิน) 483.50 คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัท และโดยบริษัท รวมถึงการจด
จํานองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตลอดจนสิทธิการเช่าของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

3. เจ้าหน้ีแฟคตอริ่ง 
 

65.36 คํ้าประกันโดยโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการค้า และโดย
กรรมการบริษัท 

4. หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
 - ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 6.60 ล้านบาท 
 - ส่วนท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 1.62ล้านบาท 

8.22 คํ้าประกันโดยบริษัท และกรรมการของบริษัทย่อย 

5. เงินกู้ยืมจากกรรมการ 57.90 ไม่ม ี

6. เจ้าหน้ีการค้า 3,322.52 ไม่ม ี

7. เจ้าหน้ีค่าทรัพย์สิน 16.39 ไม่ม ี

8. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35.14 ไม่ม ี

9. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 79.81 ไม่ม ี

10. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 0.29 ไม่ม ี

รวม 4,117.48  

  
สภาพคล่อง 

 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในช่วงปี 2552 จํานวน 741.48 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
386.54 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจํานวน 1,063.72 ล้านบาท ท้ังนี้ กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 
2552 เพิ่มขึ้น 64.30 ล้านบาท และใน ปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 404.61 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุนติดลบจํานวน 258.85 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจํานวน 320.82 ล้านบาท ท้ังนี้กระแส
เงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 ลดลง 175.06 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 134.92 ล้านบาท 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สรุปสาเหตุได้ดังนี้ 

1. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ  
2. บริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจ่ายให้แก่พนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ แต่ผู้สอบบัญชีเห็น

ว่าควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2553 
3. บริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงทั้งจํานวนในปี 2553 โดยผลกระทบต่องบการเงินยังไม่

สามารถทราบได้ในขณะนี้ 
4. บริษัทยังไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบัญชีลูกหน้ีและเงินให้

กู้ยืมแก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบข้อมูลภายใน
ของผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว ผลกระทบต่องบการเงินยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้ 
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5. บริษัทบันทึกราคาท่ีดินตามมูลค่าตลาดเน่ืองจากมูลค่าตลาดต่ํากว่าราคาทุน โดยบริษัทได้มีหนังสือขอรับความเห็นจาก
สมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการประเมินราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าตลาดของที่ดินหรือไม่ เพียงใด ดังนั้นความเหมาะสมของ
มูลค่าตลาดของที่ดินท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี จึงยังไม่ทราบผลในขณะนี้ 

6. บริษัทยังไม่ได้ประเมินหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและเครื่องจักร (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าการใช้ของทรัพย์สิน 
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลกระทบต่องบการเงินจึงยังไม่อาจทราบได้ใน
ขณะนี้ 

7. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้การตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีพอใจในความถูกต้องและครบถ้วนของรายการซื้อ ขาย เพิ่มหน้ี และลดหน้ี 
และของรายการบัญชีลูกหน้ีและเจ้าหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

8. ตามที่งบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากประเด็น ดังนี้ 

8.1. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ  
8.2. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นท่ีพอใจในความสามารถในการชําระเงินของผู้ซื้อลูกหน้ีการค้า ซึ่งมีผลต่อการ

รับรู้กําไรจากการขายลดลูกหน้ีการค้าดังกล่าวได้ 
8.3. บริษัทย่อยยังไม่ได้ประเมินหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและเครื่องจักร (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าการใช้ของ

ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลกระทบต่องบ
การเงินยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้ 

8.4. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีพอใจในบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้  
8.5. ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีพอใจในบัญชีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืม

กรรมการได้ 
8.6. บริษัทย่อยมีการค้ําประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงของบริษัท วงเงิน 3,025 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2554 บริษัทได้มีการผิดนัดชําระจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ดังนั้นเจ้าหน้ีสถาบันการเงิน
ดังกล่าวได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะหน่ึงในผู้ค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้อง 2,795.84 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้นจํานวน 2,611.12 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระหน้ี
เสร็จสิ้น โดยปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด และบริษัทย่อยจึงยังไม่อาจทราบผลกระทบต่องบการเงินจากการค้ําประกันหน้ีสิน
ของบริษัท 

9. บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ปัจจัยดังกล่าว ตลอดจนการผิดนัดการจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้ค้ําประกัน ได้รับหนังสือจากธนาคารแห่งหน่ึงบอกกล่าวเลิกสัญญาให้ชําระหน้ี ไถ่ถอน จํานอง บอก
กล่าวล้มละลาย และการไม่สามารถจ่ายชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีได้มีการขอขยายไว้กับสถาบันการเงินสองแห่ง และการถูกฟ้องร้องจาก
เจ้าหน้ีสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ดังนั้น การดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยู่อย่างมากกับ ก) ผลของ
การเจรจากับเจ้าหน้ีสถาบันการเงินเกี่ยวกับ การพิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท และ ข) 
ความสามารถในการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างเพียงพอ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี
ชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อย และหลักทรัพย์ของบริษัทอาจเข้าเกณฑ์
ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์   
 
 
 

ผลกระทบกรณีที่บริษัทอาจจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบและขาดสภาพคล่อง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1.44 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2553 
จํานวน 1,345.39 ล้านบาท และผิดนัดการจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงท่ีอาจจะมีส่วนของผู้ถือ
หุ้นติดลบและขาดสภาพคล่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตและทําให้ หลักทรัพย์ของ บริษัทอาจเข้าข่ายแก้ไขปัญหา
ฐานะการเงินตามข้อกําหนดว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทาง
การเงิน บริษัทได้มีการดําเนินการดังนี้ 

1. บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงโครงสร้างด้าน
ราคาและต้นทุน 

2. บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท 
3. หากท้ังสองประการในข้างต้นมีความชัดเจน บริษัทจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของ

บริษัทต่อไป โดยดําเนินการผ่านตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน แล้วแต่เห็นสมควร 
ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหน้ี

สถาบันการเงินรายใหญ่ 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) 
ตามลําดับ โดยมีเงื่อนไขในสาระสําคัญเช่นเดียวกัน คือ บริษัทผ่อนชําระหน้ีเป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) และ เจ้าหน้ี
ท้ังสองรายยกดอกเบี้ยค้างชําระเดิมให้กับบริษัทรวมกันประมาณ 1,424.23 ล้านบาท ในวันลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
(คํานวณจากดอกเบี้ยคงค้างกับ SCB ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 และ BAY ณ 31 พฤษภาคม 2556) โดย SCB และ BAY ได้ถอนฟ้องในคดี
ความทั้งหมดที่มีกับบริษัทและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน บริษัทมีคดีความกับสถาบันการเงิน 1 คดีท่ีธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้อง  195.27 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา ส่วนหน้ีท่ีคงค้างกับสถาบันการเงินอื่นน้ัน บริษัทยังมีสถานะเป็นปกติ  

สําหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด นั้น ปัจจุบัน ท้ัง 2 
บริษัทมีสถานะหน้ีเป็นปกติและไม่มีคดีความกับสถาบันการเงิน 

 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท ารายการ 
เนื่องจากในการทํารายการขายหุ้นสามัญของ  YSP ในครั้งนี้ บริษัทจะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 จึงอาจส่งผลให้บริษัท

ได้รับการสั่งซื้อจาก YSP ลดลง แต่ท้ังนี้การสั่งซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและราคา ประกอบกับบริษัทและ YSP มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันมาโดยตลอด บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับคําสั่งซื้อจาก YSP ต่อไป  
 

ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 
ในการประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของกลุ่มบริษัทสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานในอนาคต ได้ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค  ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มี
คู่แข่งจํานวนมากราย ท้ังผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศและผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศท่ีเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
เชื่อว่าบริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้และเป็นการยากท่ีจะเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท  ด้วยเหตุผล 
ดังนี ้;  

   บริษัทมีกระบวนการผลิตท่ีครบวงจร และได้มาตรฐาน ตั้งแต่การผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ 

   คู่แข่งใหม่ท่ีจะมาตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมการ  

    การได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพัฒนาของค่ายรถยนต์ต่างๆ  
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    ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวตลอดช่วงระยะการผลิต (Part Life) 
ของรถยนต์รุ่นน้ัน ๆ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4-7 ปีอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงท่ีบริษัทผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนชนิด
เดียวกันจากผู้ผลิตเดิมเมื่อมีการวางแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ เนื่องจากมีความคุ้นเคย มั่นใจในคุณภาพสินค้า ความชํานาญ
ทางด้านเทคนิคและการส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลา  
 
2.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายช้ินส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถโตโยต้า ดังนั้น หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับค่ายรถโตโยต้า โดย
เริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจตลอดมา รวมถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
กรณีท่ีเกิดปัญหา หรือลูกค้าร้องขอ ทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการท่ีรวดเร็ว 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าค่ายรถโตโยต้า บริษัทจึงได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มรถยุโรป และเครื่องจักรกล 
เช่น BMW , Caterpillar 

 
3.ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่นําเข้าจากต่างประเทศ และท่ีผ่านมามีการ

ผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจทําให้ต้นทุนเกิดการผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อ
เหล็กซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 2 รายและเป็นบริษัท ในเครือของค่ายรถโตโยต้า ได้แก่บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด คิดเป็นร้อยละ 68 ของต้นทุนวัตถุดิบเหล็ก ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาชิ้นงานหากราคาวัตถุดิบ
มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะปรับราคาชิ้นงานได้ทุกๆ  6-8 เดือน และสามารถปรับราคาย้อนหลังเพื่อรับค่าชดเชย หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่า
ราคาท่ีตกลงกันในเบื้องต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหน้ีท่ีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการปรับราคาวัตถุดิบน้ัน
จะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้  

 
  4.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยสําคัญที่มีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท  การท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ทํา
ให้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง  ท้ังนี้ บริษัทได้มีมาตรการและให้ความสําคัญในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนได้  
 
16) รายช่ือคณะกรรมการ และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 มีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการ 
3. นายพริษฐ์     พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 
4. นางอรสโรชยา   บุนนาค กรรมการ 
5 นางอัมพร        นิลภิรมย์ กรรมการ 
6 นางพรจิต        พันธ์พาณิชย์ กรรมการ 
7 นางอมรรัตน์    อังคเศกวิไล กรรมการ 
8 พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการ 
9 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
10 พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ 
11 นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการ 

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุด วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 มีดังนี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1 นางจําลอง พันธ์พาณิชย์ 313,183,860 19.57 
  นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ 49,934,780 3.12 
  นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ 49,300,270 3.08 
  นางอรสโรชยา บุนนาค 27,283,995 1.71 
  น.ส.พิไลพรรณ ลัธธนันท์ 16,476,060 1.03 
  นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล 11,822,125 0.74 
  นายกิติภัทร์ พันธ์พาณิชย์ 20,843,211 1.33 
  นางพรจิต พันธ์พาณิชย์ 8,577,195 0.54 
  นางวันทนา พันธ์พาณิชย์ 400,000 0.03 
  น.ส.แก้วกาญจน์พันธ์พาณิชย์ 585,000 0.04 
  นางอัมพรนิลภิรมย์ 6,752,695 0.42 
 นางสาวอัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ 8,591,000 0.54 
2 นายชาญ เลิศประเสริฐภากร 239,074,760 14.94 
3 นายอํานวย พิจิตรพงศ์ชัย 82,917,600 5.18 
4 นางสาวเกษรี คํานวน 22,389,300 1.40 
5 นางสาวิตรี  สิงหะคเชนทร์ 21,281,889 1.33 
6 นายธวัชชัย กาลอนันต์วงศ์ 20,651,700 1.29 
7 นายชาญ วรรธนะกุล 18,500,000 1.16 
8 นางสาวพิไลวรรณ ลัธธนันท์ 16,476,060 1.03 
9 นางปิยะพร  วิชิตพันธุ์ 16,320,300 1.02 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 13,892,400 0.87 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 965,254,200         60.37  
 
17) คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีคดีความกับสถาบันการเงิน 1 คดีท่ีธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (“UOB”) ยื่นฟ้องบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ท่ี 

ฟ้องร้อง 195.27 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา 
 
18)  ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

ในระหว่างปี 2553 บริษัทมีผลตอบแทนผู้บริหารตามงบการเงินรวม จํานวน 31.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น 
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  นอกจากน้ี ณ วันท่ี  30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน  4 สัญญากับกรรมการและบริษัทย่อย  
อัตราค่าเช่ารวม 4 สัญญา   เป็นเงิน 1.12  ล้านบาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ วัตถุประสงค์การเช่า ผู้ให้เช่า ระยะเวลาเช่า มูลค่าการเช่าตลอด
สัญญา 
(บาท) 

ความสัมพันธ์กับ YNP 

1. อาคารสํานักงาน YNPI 6 เดือน 3,000,000 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 
2. โกดังเก็บเอกสาร คุณพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ 1 ปี 999,996 กรรมการ YNP 

ผู้ถือหุ้น YNP3.08% 
3. อาคารโรงงาน YNPE 3 ปี 5,880,600 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 
4. อาคารโรงงาน YNPE 3 ปี 13,446,720 บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99% 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากกรรมการท่านหน่ึงของบริษัทย่อย (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท

ย่อยดังกล่าว เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554) จํานวน 57.90 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.09 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งจํานวน โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.25 – 5.875 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน  

 
19)  สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีสําคัญในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

(โปรดดูหัวข้อ 13) 
 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานน้ี ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

....................................................................................... 

(นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ และ นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์) 

      กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันท่ี 3ตุลาคม2557) 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 
การอบรม : - Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 3/2004) 
   - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 12/2004) 
   -  Organization Risk Management Program (ORMP รุ่นที ่4-5/2005) 
   - Finance for Non-Finance Director (รุ่นที่ 25/2006) 
   - Directors Certification Program (DCP 69/2006) 
   - The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006) 
   - Role of the Compensation Committee (RCC/2006) 
   - หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008) 
 
ประวัติการท างาน : 
   - 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  
   - 2549– ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
   - 2547– ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
   - 2544–2547 ท่ีปรึกษาพิเศษ ผบ.สูงสุด 
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ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ(ต่อ) 

 

 
2. พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2557) 
การศึกษา : -      รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายตํารวจ 

- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การอบรม : - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 
   - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 
   - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 
   - หลักสูตร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006) 
   - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 
   - หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 
   - Rights (SARs) Way 2006 
   -  หลักสูตร ต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ 
 
ประวัติการท างาน : 
   - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 
   - 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
   - 2551 – ปัจจุบัน   ท่ีปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร 
   - 2551 – ปัจจุบัน   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
   - 2553 – ปัจจุบัน   กรรมาธิการพิจารณาตรวจภาพยนตร์ 
   - 2553 – ปัจจุบัน   กรรมาธิการจริยธรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
   - 2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร  
   - 2555 – 2555 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการยุติธรรมและตํารวจ วุฒิสภา  
   - 2551 – 2551 ท่ีปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการส่ือสาร ( ICT)  
   - 2548 – 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ 
   -  2547 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก  
   - 2546 – 2549 ท่ีปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง 

บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

 ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลง

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้

เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด(มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นํามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ี

จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ละรายตามที่บริษัท

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 อนึ่ง เนื่องจากได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่  5 ) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 

กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ้นใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงได้

จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนี้ด้วย โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใด

แบบหนึ่งเท่านั้น 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้เข้าถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ  - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้อ1 

2.นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
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1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1. 

1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหน่ึง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1. 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน

ต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 

2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มี

ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรอง

ความถูกต้องของคําแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ 

3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5่) พ.ศ.2550 ดังนี้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
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แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี ้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.) 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

คนใดคนหนึ่งโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการ
อิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันท่ีที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน2557หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อย
ครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม 

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถือ

อยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. 

 เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน  

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหน่ึงสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย

โดยใช้วิธีชูมือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องข้อและท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้

เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที6่ 

ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด(มหาชน) 

เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการหมดนั้นต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 18.ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีท่ีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่ง

ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป

ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ท้ังนี้กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่

ได้ 

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นนอน   

หรือกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง

ก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย 

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24. 

(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับใบลา

ออกแล้ว กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได ้

ข้อ 23. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

หน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

ข้อ 24. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

หุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปี

ทางบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหน่ึง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจํานวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนหุ้น

ที่จําหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

ทั้งหมดจะเข้าชื่อการทําหนังสือขอให้คระกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
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ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีได้รับ

หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อ

พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดย

ลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ   ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่ว

ราชอาณาจักร 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ

ฉันทะจะต้องลงวันท่ีและรายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วม

ประชุม 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหน่ึงกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามที่กําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม

ผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็น

ประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้

ลงคะแนนลับส่วนวิธการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ให้เป็นไปตามประธานในท่ีประชุมกําหนด 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมด 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทําแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร

ขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี ้

(1) พิจารณาแรงงงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจัดสรรกําไร 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น (ถ้ามี) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

        
    เขียนที่ ……………….……………….…………………. 

        วันที ่………เดือน……………….…..…พ.ศ.…………… 
 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………………….……… สัญชาต ิ……............อยู่บ้านเลขที่  ………….……………….…. 
ถนน …………………..………..……………. ตําบล/แขวง……………..…………………………..อําเภอ/เขต………………………………………….. 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย ์……………………………. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………………….หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียงดังนี ้
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………..…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….…เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน …………………………… 
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย ์…………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน …………………………… 
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย ์…………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อายุ….…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน …………………………… 
ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย ์………….  
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 
3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                        (      ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                        (      ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                        (      ) 
 
           ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                        (      ) 
 
 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

        เขียนที ่……………….……………………..…..  
        วันท่ี ………เดือน…………………พ.ศ….…….. 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………………… สัญชาต ิ……............อยู่บ้านเลขที่  ………….………. 
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………………….… 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………….…….หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียงดังนี ้
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….…เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………….  
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 
โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสีย 
 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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วาระที3่พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
     
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
  
 

หมายเหตุ 1.ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557ใน
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือน
ไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียส (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

        เขียนที ่……………….…………………..  
        วันท่ี ………เดือน…………………พ.ศ.…….. 
 (1) ข้าพเจ้า,……………………………………………………… สัญชาต ิ……............อยู่บ้านเลขที่  ………….………. 
ถนน …………………..………..…ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………… 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …………………………….…………………………….… 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………………..หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………….…เสียงดังนี ้
 หุ้นสามัญ……………………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….…เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………… ………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….…เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
 (1)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (2)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ ……………………………. หรือ 
 (3)……………………………………… …………… อาย…ุ.…ปี อยู่บ้านเลขที่  ………….…. ถนน ………………..…
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………….  
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 
โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉันทะบางส่วน คือ 
หุ้นสามัญ…………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………….…เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด………………………………….………….…เสียง 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
     
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
 
           ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (                                                     ) 
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หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือน
ไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………… 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
วาระท่ี ……………เรื่อง …………………………………………..…………………………………………... 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี:้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

บริษัทจัดบริการรถตู้รับส่งท่านผู้ถือหุ้นในวันประชุมจํานวน 2 จุด 

1. บริเวณบริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง 

กรุงเทพ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 07.30 น. 

2. บริเวณข้าง บ๊ิกซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล บางนา) 

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 08.00 น. 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 , คุณกนิษฐ์นาถ ทัดศรี 081-845-5437 
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บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ ่

42 ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

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

www.yarnapund.com 

 

 


