


ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปของบริษัท
และบริษัทย่อย
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2545 2546 2547
     (งบเสมือนรวม)      (งบเสมือนรวม)      (งบเสมือนรวม)

ข้อมลูจากงบการเงนิ

สินทรพัยร์วม 3,677 5,605 7,710
หนีสิ้นรวม 2,919 4,040 5,471
ส่วนของผูถ้อืหุน้    758 1,565 2,239
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,034 3,015 3,526
กำไรขัน้ต้น    427    427    294
กำไรจากการดำเนนิงาน    274    194      73
กำไรสทุธิ    154      66      41

อัตราส่วนทางการเงนิ

อัตรากำไรสทุธิ 7.56%                 2.19%  1.17%
อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (%)              20.29%  4.21%  1.84%
อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) 5.31%  1.42%  0.62%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.27  0.31  0.16
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)    -    -  0.11
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)*  6.28 7.38  8.88

* แปลงราคาทีต่ราไว้ท่ี 10,000 บาท และ 10 บาท เป็น 5 บาท เพ่ือการเปรียบเทียบ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย
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รายได้จากการขายและบริการ กำไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น VS หนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหหุ้น

สินทรพัยร์วม
7,710

5,605
3,677
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สาส์น
จากคณะกรรมการ
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นางจำลอง พันธพ์าณชิย์
ประธานบริษัท

สาส์นจากท่านประธาน

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความภาคภมิูใจเป็นอย่างย่ิงใน
ฐานะบริษัทของคนไทยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตสูงสุด
อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งในปี 2547 ที่มียอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 จากปี
2546 รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนตใ์นภูมิภาคเอเชยี หรือ ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” (Detroit  of  Asia)

สำหรับผลการดำเนนิงานในป ี 2547 น้ัน บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารจำนวน 3,526
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2546 ร้อยละ 17 และกำไรสุทธิจำนวน 41 ล้านบาท แม้ว่าผลการดำเนนิ
งานจะไม่สามารถขยายตัวได้มากเท่ากับภาคอุตสาหกรรม เนื ่องจากในช่วงไตรมาส 3
ค่ายรถยนต์โตโยต้าซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถครั้งใหญ่ (Model
Change Over) ทำให้การรับรู ้รายได้บางส่วนหยุดชะงักลง และมีค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิตเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้
เกิดข้ึนคร้ังเดียวและจะไมก่ระทบตอ่ผลการดำเนนิงานในอนาคตซึง่จะเหน็ได้จากผลการดำเนนิงานตัง้แต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป

ในปี 2547 บริษัทได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน จากการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย
สำหรับรถโตโยต้า และรถจีเอ็ม/อีซูซุ ทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ค่ายนี้ มีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 60 ของยอดขาย
รถยนตใ์นช่วงท่ีผ่านมา โดยมีรางวัล IMV Award, Supplier Overall Out Standing Award จาก บริษัท โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในด้านสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการทำธุรกิจของบริษัทให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริษัท
ได้ทำการก่อสร้างโรงงานใหม่ (YNP2) เพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัท และร่วมทุนบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (Daiso) เพื่อประกอบธุรกิจ
ชุบสีช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะดว้ยกระแสไฟฟา้

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2547 บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น ต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 1,260 ล้านบาท รวมทั้งทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง และมีโครง
สร้างเงนิทุนท่ีแข็งแกรง่ข้ึน

ทิศทางในการดำเนินธุรกิจปี 2548 นั้น บริษัทคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเตรียม
ความพร้อมในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ที่มีฐานการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง

สุดทา้ยนีค้ณะกรรมการบรษัิท ขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ รวมทัง้หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน สถาบนัการเงนิตา่งๆทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนนุการ
ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและร่วมมือร่วมใจ
ที่จะพัฒนาศักยภาพแห่งเทคโนโลยีและการบริการที่ดีเลิศของการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจร เป็นที่ไว้วางใจและความเชื่อ
ถือพร้อมเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและนอกประเทศตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคงและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทย
และในภมิูภาคเอเชยีในท่ีสุด
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2547
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2547

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่ 2/2547 ของบรษัิทฯ ต้ังแตวั่นที ่ 12 กุมภาพนัธ ์ 2547
 ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการทีมิ่ได้เป็นผู้บริหาร รวม 4 ท่าน ดังน้ี

พลโท ไตรรัตน์  ป่ินมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกญัญา  บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ
นายปิยพร  ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ
นางสุนิสา  วิชชุภานนท์ กรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบใช้การประชุมเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน

3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2547 ร่วมกับผู ้บริหารของบริษัทฯ และผู ้สอบบัญชี ว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรวมทั้ง
เสนอความคดิเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบยีบข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้ง

3. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอแนะ และกำกับดู
แลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล รวมทั้งพิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตรา
กำลังและการพฒันาบุคลากร

4.  พิจารณาร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯปี 2548 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้ประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงความรอบรู้ทางธุรกิจ
ความสามารถด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมและคุณค่าเพิ่มที่จะได้รับจากข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อ
ไป ให้มีมติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ , นายวิชัย จตุรานนท์ และนายอาทิจ ตั้งกัลยานนท์ แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2548 ต่อไป อีกหนึ่งปี พร้อมด้วยค่าตอบ
แทน โดยรวมของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งเป็นจำนวนเงนิท้ังส้ิน 1,500,000.00 บาท

จากผลของการปฏิบัติงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีการดำเนินงาน และการปฏิบัติในประเด็นของรายการที่เกี่ยวโยงเป็นไปตามกฎหมาย
และ ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในทีดี่ และมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลท่ัวไป
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท : บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบยีน : 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 5 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,260 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 252 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 5 บาท
ประกอบธุรกิจ : ผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1. ชุดท่อไอเสีย (Exhaust System)
2. ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)
3. ช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะสำหรบัรถยนต ์และอ่ืนๆ (Press Part) ส่งจำหนา่ยโรงงานประกอบ (OEM: Original

Equipment Manufacturing) และผู้ค้าช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ท่ัวประเทศ (REM Parts) โดยมีบริษัทย่อย
เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) อุปกรณ์จับยึด
ท่ีใช้ในการประกอบชิน้ส่วนรถยนต ์(JIG) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพชิน้งาน (C/F: Checking Fixture)
และอุปกรณ์การผลิต(Equipment)

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ่ :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ท่ีต้ังโรงงาน YNP1 :  70 บางนา-ตราด กม.ท่ี 12 ถนนก่ิงแก้ว - ลาดกระบงั ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพล ีสมุทรปราการ 10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNP2 :   3 หมู่ 7 กม.ท่ี 12 ถนนก่ิงแก้ว - ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพล ีสมุทรปราการ 10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNPE :   64 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม. ท่ี 12 ถนนก่ิงแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพล ีสมุทรปราการ

10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNPI : 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท :  0107574700165
โฮมเพจบรษัิท : www.yarnapund.com
โทรศัพท์ :  02-331-8000, 02-311-1000
โทรสาร :  02-331-7398
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โครงสร้างการถือหุ้น
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บริษัท วอคเกอร ์เอ็กซอร์ต
(ประเทศไทย) จำกัด

25% บริษัท ยานภณัฑ ์ไดโซะ
(ประเทศไทย) จำกัด

30%บริษัท วาย เอส ภณัฑ ์จำกดั18%

บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดับริษัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินยีริง่ จำกดั100%

บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)100%

100%

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547
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บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
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    บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันเนล จำกัด
   (YNPI)
     ท่ีอยู่   : 42 ซ.สุขุมวิท 81 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก

    อ.พระโขนง กทม. 10260
      โทร   : 0-2331-8000, 0-2311-0782, 0-2311-

    1000, 0-2311-1208
      แฟ็กซ์ : 0-2331-7398

บริษัทย่อย
  บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (YNPE)

     ท่ีอยู่   : 64 ถ.บางนาตราด กม.12 ถ.ก่ิงแก้ว-ลาด
    กระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
    จ.สมุทรปราการ 10540

     โทร   : 0-2750-2299
     แฟ็กซ์   : 0-2750-3808

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนถือหุ้น (%)

ออกแบบและผลติเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การผลิต (Tooling)

300 100

ผลิตช้ินส่วนท่อไอเสีย และงาน
ข้ึนรูปโลหะ

240 100

  บริษัทร่วม
    บริษัท วอคเกอร ์เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย)

  จำกัด (WETCO)
     ท่ีอยู่   : 70 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.ก่ิงแก้ว-

     ลาดกระบัง) ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
     จ.สมุทรปราการ 10540

      โทร   : 0-2316-8010, 0-2750-1620
      แฟ็กซ์  : 0-2316-9146

ประกอบชุดท่อไอเสียเพ่ือขาย 80 25

 บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด (YSP)
   ท่ีอยู่   : 90/3 หมู่ 9 ถ.บางนาตราด กม.36

    ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
      โทร   : 0-3857-0875-9, 0-3852-2330
      แฟ็กซ์  : 0-3852-2373

ผลิตชุดท่อไอเสีย
ตัวแทนจำหนา่ยท่อ (Pipe)

864 18

    บริษทั ยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกดั
       ท่ีอยู่   : 700/507 หมู่ 2 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง

     จ.ชลบุรี 20160
       โทร   : 0-38454-7179
       แฟ็กซ์ : 0-3845-4721

บริการชุบสีโลหะ, อโลหะ
ด้วยระบบกระแสไฟฟา้

20 30
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บุคคลอ้างอิง
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นายทะเบยีนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

   62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 4, 6, 7

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

    กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์ 02-229-2800, 02-654-5599

   โทรสาร 02-359-1259

ผู้สอบบัญชี :  นายวชัิย จตุรานนท ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่1431

   บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

   709/12 ทองหล่อทาวเวอร ์ซอยทองหลอ่ 18

   ถนนสุขุมวิท 55 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์ 02-381-8016, 02-714-5542

   โทรสาร 02-381-3716

ท่ีปรึกษากฎหมาย :  บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

   21/147-150 อาคารไทวาทาวเวอร ์2 ช้ัน 25

   ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120

   โทรศัพท์ 02-679-1333

   โทรสาร 02-679-1314

บุคคลอ้างอิง
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คณะกรรมการบริษัท
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นางจำลอง  พันธ์พาณิชย์
ประธานบรษัิท

นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์
กรรมการ

นายพรษิฐ์  พันธ์พาณิชย์
กรรมการ

นางอรสโรชยา  บุนนาค
กรรมการ

นางอมรรัตน์  อังคเศกวไิล
กรรมการ

นางอัมพร นิลภิรมย์
กรรมการ

นางพรจติ  พันธ์พาณิชย์
กรรมการ

นางสาวพไิลพรรณ  ลัธธนันท์
กรรมการ

พล.ท.ไตรรัตน์  ป่ินมณี
กรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกญัญา  บุศยารัศมี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นางสุนิสา  วิชชุภานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายปิยพร  ล้ิมเจริญ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท



นางจำลอง พนัธพ์าณชิย์
ประธานกรรมการ

อาย ุ76 ปี
ประสบการณ์ :  2531 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบรหิาร

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2544 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบรหิาร
   บริษัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินยีริง่ จำกดั
   2545 - 2546  ประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบรหิาร
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั
   2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั

นายสมัพนัธ ์พนัธพ์าณชิย์
กรรมการ

อาย ุ52 ปี
ประสบการณ์ :  2523 - ปัจจุบัน  กรรมการผูจั้ดการใหญ่

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2544 - ปัจจุบัน  กรรมการผูจั้ดการใหญ่
   บริษัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินยีริง่ จำกดั
   2545 - 2546  กรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั
  2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั

อาย ุ49 ปี
ประสบการณ์ :  2522 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2544 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
   บริษัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินยีริง่ จำกดั
   2545 - 2546  รองกรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั
   2546 - ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จำกดั

นายพรษิฐ์  พนัธพ์าณชิย์
กรรมการ

นางอรสโรชยา  บุนนาค
กรรมการ

อาย ุ57 ปี
ประสบการณ์ :  2517 - ปัจจุบัน  กรรมการ

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2517 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิารอาวโุส
   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)



นางอมรรตัน ์ อังคเศกวไิล
กรรมการ

อาย ุ54 ปี
ประสบการณ์ :  2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2546 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท จี.ซี.ดสีทรบิิวชัน่ จำกดั
   2541 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท เยเนอรลั แคร ์โปรดกัส ์จำกดั
   2526 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท เยเนอรลั แคนดี ้จำกดั

อาย ุ53 ปี
ประสบการณ์ :  2534 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2533 - 2546  ผู้จัดการฝา่ยจดัซือ้
   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)

นางอมัพร  นลิภริมย์
กรรมการ

นางพรจติ  พนัธพ์าณชิย์
กรรมการ

อาย ุ51 ปี
ประสบการณ์ :  2546 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจั้ดการ, ผู้จัดการฝา่ยขาย

   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั
   2545 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ, ผู้จัดการฝา่ยขาย
   บริษัท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั
   2533 - 2545  ผู้จัดการฝา่ยขาย, ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ
   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)

อาย ุ34 ปี
ประสบการณ์ :  2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2545 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
   บริษัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินยีริง่ จำกดั
   2543 - 2545  Project Controller
   URS Corporation, Washington, DC, U.S.A.

นางสาวพไิลพรรณ   ลัธธนนัท์
กรรมการ



พล.ท. ไตรรตัน ์ ป่ินมณี
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ61 ปี
ประสบการณ์ :  2544 - ปัจจุบัน  ทีป่รึกษาพเิศษ ผบ.ทหารสงูสดุ

   กองบญัชาการทหารสงูสดุ

นางสนุสิา   วชิชุภานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  ⌫
     

   

นายปยิพร  ล้ิมเจริญ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ48 ปี
ประสบการณ์ :  2529 - ปัจจุบัน  กรรมการทีป่รึกษา

   บริษัท ระยองสตาร ์จำกดั

อาย ุ53 ปี
ประสบการณ์ :  2546 - ปัจจุบัน  หวัหนา้ฝา่ยกฎหมาย

   สำนกังานสรรพากร
   2542 - 2545  สรรพากรอำเภอ
   สำนกังานสรรพากร

นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ



นายชาญ  เลศิประเสรฐิภากร
กรรมการบริหาร

อาย ุ54 ปี
ประสบการณ์ :  2540 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)

อาย ุ55 ปี
ประสบการณ์ :  2542 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2517 - 2541  ผู้จัดการฝา่ย
   บริษัท ไทย สวดีชิ แอสเซมบล ีจำกดั

นายฐาณสิร์  ธนะสนุทร
กรรมการบริหาร

นายสรุพันธ ์ กันเขตต์
กรรมการบริหาร

อาย ุ56 ปี
ประสบการณ์ :  2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร

   บริษัท ยานภณัฑ ์จำกดั (มหาชน)
   2515 - 2546  ผู้จดัการ
   บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จำกดั
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โครงสร้างองค์กร
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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บริษัทก่อต้ังเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2495 ดำเนินธุรกิจหลักผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะสำหรบัรถยนต์เพ่ือส่งโรงงานประกอบ (OEM Part)
โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็นพิเศษ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถ
จักรยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยบริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (YNPI) ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอะไหล่
(REM Part) เพ่ือจำหน่ายท่ัวประเทศ และบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (YNPE) ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต
(Tooling) ซึ่งได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการให้บริการผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์บบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดำเนนิธุรกิจดังน้ี

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

 ปี 2545         ปี 2546 ปี 2547
ผลิตภณัฑ์          (งบเสมอืนรวม)    (งบเสมอืนรวม) (งบรวม)

      (ลบ.)      % (ลบ.)              %     (ลบ.)                 %

1. ช้ินสว่นขึน้รปูโลหะสำหรบัรถยนตแ์ละอืน่ๆ

   - ทอ่ไอเสยี (Exhaust)         968                47.6% 1,167          38.7%    1,787              50.7%

   - ขาคนัเรง่ ขาเบรค ชาคลชั (ABC)           63                  3.1%   124            4.1%      209                5.9%

   - งานขึน้รปูโลหะ (Press Part)         551                27.1% 1,213          40.2%    1,173              33.3%

รวม                    1,582                 77.8% 2,504          83.0%    3,169              89.9%

2. อุปกรณท์ีใ่ช้ในการผลติ (Tooling)         452                22.2%   511          17.0%      357              10.1%

รวมรายไดจ้ากการขาย                    2,034               100.0% 3,015        100.0%     3,526             100.0%

 

บริษัทบริษัท  ยานภัณฑยานภัณฑ  จํากัดจํากัด  ((มหาชนมหาชน))
บริษัทฯ ทําการผลิตชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนขึน้

รูปโลหะอ่ืน จําหนายใหผูผลติรถยนต ตลอดชวง

อายุของรถยนตรุนน้ันๆ

จําหนายชิ้นสวน REM ให YNP

ผลิตเครื่องมือการผลิต

(Tooling)

ขายแมพิมพเกา

ใหกับ YNPI
ผลิตชิ้นสวนเพื่อใช

ทดแทนชิ้นสวนเดิม 

(REM Parts)

รานคาอะไหลรานคาอะไหล

ผูผลติรถจักรยานยนตผูผลิตรถจักรยานยนต

ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาผูผลติเครื่องใชไฟฟา

ผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท รุงเพชร เอนจิเนียริ่ง 

อุตสาหกรรมรถยนต

TOYOTA GROUP

GM/ ISUZU GROUP

HONDA GROUP

FORD/MAZDA 

GROUP

NISSAN GROUP

MISUBISHI GROUP

อุตสาหกรรมอ่ืนๆบริษัทรวมทุน

ซื้อชิ้นสวนจาก YNP 

นําไปผลิต / ประกอบ

ขายให TOYOTA

ซื้อชิ้นสวนจาก YNP 

นําไปประกอบขายให 

ISUZU

สงชิ้นสวนให YDT ทําการชุบสี

รับจางชุบสีดวยกระแสไฟฟา

(EDP)

* อยูระหวางการเตรียมการและ ยังไมเร่ิมดําเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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การเปล่ียนแปลง
คร้ังสำคัญ
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การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในปีท่ีผ่านมา
การเปล่ียนแปลงในป ี 2547 น้ี ถือเป็นอีกก้าวหนึง่ท่ีสำคัญในการประกาศถงึความสำเรจ็ในการกา้วไปสู่ความเปน็ผู้นำใน

การผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รวมทั ้งเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจในระดับนานาชาติ
ซ่ึงสามารถสรปุได้ดังน้ี

มิถุนายน 2547

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้ง บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)
จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้าน โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทยานภัณฑ์
30% และบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส์ จำกัด (ประเทศญี ่ปุ ่น)
70% ซึ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านในด้านชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit
Painting) ประกอบธุรกิจชุบสีชิ ้นส่วนขึ ้นรูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เพื ่อรองรับการ
ทำธุรกิจของยานภัณฑ์ให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรกฎาคม 2547
โรงงานใหม่ (YNP2) ที่ก่อตั้งขึ ้นมาเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นของค่ายรถ

โตโยต้า ในส่วนของสายการประกอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า (Toyota Assem
bly Line) ได้วางสายประกอบชิ้นส่วนเสร็จสิ้นและได้เริ ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
โดยโรงงานใหม่แห่งนี้จะมีการผลิตที่สอดคล้องกับระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota
Production System) บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต Tooling ชั้นนำระดับสากล
โดยได้มีการร่วมลงนามในลักษณะMOU ในด้านการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค
กับ Five Star Tooling (ประเทศออสเตรเลีย) ซึ ่งเป็นผู ้ผลิต Tooling ที ่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกคาดว่าโครงการนี้จะทำให้วิศวกรของบริษัทมีความ

รู ้ความเชี ่ยวชาญในการออกแบบและผลิต Tooling มากขึ ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายอื ่นในตลาด
โลก นอกจากนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับ Five Star Tooling ในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเจาะตลาดชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศออสเตรเลยีอีกด้วย

ธันวาคม 2547
บริษัทไดท้ำการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจำนวน 40 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 13.40 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 536 ล้านบาท ต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมยีอดจองซ้ือจากนักลงทุนสถาบัน เกินถึง 5.25 เท่าของจำนวนหุน้ท่ีนำมาจัดสรรในคร้ังน้ี จากน้ันจะดำเนนิการนำหุน้
สามัญทั ้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม 2548 ซึ ่งภายหลังจากการระ
ดมทุนครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 1,260 ล้านบาท และเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปชำระเงินกู้เดิมบางส่วนซึ่งจะส่งผลให้ต้น
ทุนทางการเงนิของบริษัทลดลง และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึน
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยปี 2547

ปัจจุบันนบัไดว้า่ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สูก่ารเปน็ฐานการผลติรถยนตท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ โดยเปน็อนัดบั 5
ของทวปีเอเชยี และอนัดบั 15 ของโลก เมือ่พจิารณาถงึความสำเรจ็ทีผ่่านมาจะพบวา่ในป ี 2547 ยอดการผลติรถยนตข์องประเทศโดยรวม
จำนวน 928,081 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.66 ของยอดผลิตรถยนต์รวมในปี 2546 จำนวน 626,026 คัน ในส่วนของยอดขาย
รถยนต์โดยรวมในประเทศปี  2547 มียอดขายสูงสุดถึง 626,026 คันขยายตัวจากปี 2546 ถึง 17.4% โดยลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ค่าย
รถยนต์ โตโยต้า และ อีซูซุ ซึ่งสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้สูงที่สุด ที่ร้อยละ 37.41 และ 23.95 ตามลำดับ การขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2547 นี้ได้รับแรงหนุนจากภาวะทางเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวร้อยละ 6.2 และ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำซึ่งเป็นปัจจัยที่เร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบกับการย้ายฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อ
การส่งออกของคา่ยรถยนตข์นาดใหญเ่ข้ามาในประเทศไทยซึง่ปัจจุบันมีถึง 13 ค่าย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2548

ในระยะยาวอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีเป้า
หมายหลักที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยต้องการที่จะผลักดันให้ไทยเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” (Detroit of Asia)
โดยในปี 2548 กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดหมายว่ายอดผลิตรวมในปี 2548 จะสูงถึง 1.2 ล้านคัน หรือ ขยาย
ตัวถึง 26% แบ่งเป็นยอดการจำหน่ายรวมในประเทศจะขยายตัวประมาณ 10% หรือประมาณ 680,000 คัน ขณะที่ยอดการส่งออก
นั้น คาดว่าจะสูงถึง 500,000 คัน หรือ ขยายตัว 50% นอกจากนี้ยังคาดว่ายอดขายของรถยนต์จะขยายตัว 10% สูงถึงระดับ 690,000
คัน เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ และจากการเติบโตของรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งคาด
ว่าจะขยายตัวสูงสุดโดยเฉพาะจากโมเดลโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ และฟอร์จูนเนอร์  และ รุ ่น MU 7 จากค่ายอีซูซุสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคาดว่าในปี 2553 ยอดผลิตรถยนต์ตั ้งเป้าที่จะขึ้นไปถึงระดับ 1.8 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
1 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 8 แสนคันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ายรถยนต์หลายค่ายได้ประกาศแผนการลงทุนในไทยมากขึ้น ประกอบกับ
แรงเสริมจากรถยนต์รุ ่นใหม่ที่จะทยอยถึงรอบการเปลี่ยนรุ่นตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นไป (อาทิ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รถกระบะ
มิตซูบิชิ ในปี 2548 และ โตโยตา้ อัลติส และฮอนดา้ ซีวิค ในช่วงปลายป ี2548 รวมท้ัง รถกระบะนสิสัน โตโยตา้ คัมร่ี และ ฮอนด้า ซีอาร์วี
ในปี 2549) จากแผนการขยายกำลังการผลิตของค่ายรถต่างๆ จะทำให้กำลังการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่
1.3 ล้านคัน เป็น 2.1 ล้านคัน ในอีก 2-3 ปีข้างหนา้
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กลยุทธ์ทางการตลาด
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การให้บริการครบวงจร

กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการผลิตท่ีครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ โดย กลุ่มบริษัท
ฯ มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทันสมัย มีเคร่ืองป๊ัม (Press Machine) ขนาดตัง้แต่ 35 ถึง 1,700 ตัน รวมกว่า 120 เคร่ือง
เคร่ืองเช่ือม (Welding Machine) เคร่ืองดัดท่อระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Bending) เคร่ืองข้ึนรูปช้ินงาน (Forming Machine) และอ่ืนๆ รวมกว่า
350 เคร่ือง ทำให้บริษัท สามารถรองรับการผลิตช้ินงานได้หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากน้ันบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (YNPE)
ยังมีวิศวกรออกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญ และเคร่ืองมือการผลิตท่ีทันสมัย โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided
Manufacturing) จำนวน 12 เครื่อง และเครื่อง CNC (ComputerNumerical Control) จำนวน 9 เครื่อง สามารถออกแบบและผลิต
Tooling ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

ฐานลูกค้าท่ีแข็งแกร่ง

ลูกค้าหลักของบริษัทเป็นค่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมาบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญให้กับลูกค้าที่สำคัญ
ในโมเดลรถยนตท่ี์เป็นท่ีรู้จัก ดังน้ี

ค่ายรถยนต์ รุ่นรถยนต์

ค่ายรถยนต์ รุ่นรถยนต์
TOYOTA CAMRY, ALTIS, VIOS, HILUX

ISUZU D-MAX

GM CHEVROLET, ZAFIRA & OPTRA

HONDA ACCORD, CITY, CIVIC, CRV, JAZZ

HINO EURO I, EURO II, FM, FL

บริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับค่ายรถยนต์ต่างๆ
และดำเนินการผลิตได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้

 บริษัทมกีารดำเนนิธรุกจิดงักลา่วมาเปน็เวลานาน จึงมกีารพฒันาคณุภาพสนิคา้, ตน้ทนุการผลติ และระบบการสง่มอบสนิคา้
(Quality-Cost-Delivery) อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากค่ายรถยนต์ต่างๆ
ซ่ึงเป็นโอกาสในการรบังานใหม่ๆ  ท่ีมีศักยภาพการเตบิโตสูงในอนาคต
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ปัจจัยความเส่ียง
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1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีรายได้หลักมาจากการขายชิน้ส่วนรถยนตใ์ห้ค่ายรถโตโยตา้ ดังน้ัน หากลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับค่ายรถโตโยต้า
โดยเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจตลอดมา นอกจากนั้น บริษัท
ยังได้เร่ิมมีการกระจายฐานลกูค้า ไปสู่ค่ายรถยนต์อ่ืนๆ โดยสัดส่วนรายได้จากค่ายรถโตโยตา้ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 43 ของรายได้รวมปี 2546 เป็น
ร้อยละ 51 ของรายได้รวมปี 2547 เนื ่องจากมีการเริ ่มผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ ทั้งนี ้ นอกจากรายได้หลักที่มาจากค่ายรถโตโยต้า
แล้วบริษัทมีการสั่งซื ้อเหล็กซึ ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากบริษัทในเครือของค่ายรถโตโยต้าคือจากบริษัท โตโยต้า ทูโช  (ประเทศไทย)
จำกัด คิดเป็นร้อยละ 48 ของต้นทุนวัตถุดิบเหล็ก หรือ ร้อยละ 31 ของต้นทุนขายรวม ซึ่งการจัดซื้อนี้ไม่มีสัญญาผูกมัดกับบริษัท
แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าบริษัทมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเหล็กได้จากหลายแหล่ง  แต่บริษัทเลือกซื ้อจากแหล่งดังกล่าว
เน่ืองจากมีคุณภาพตรงตามทีค่่ายรถกำหนด รวมท้ังราคาและเงือ่นไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีบริษัท ใช้ในการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 68 ของต้นทุนขายในปี 2547 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเหล็กท่ีนำ
เข้าจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าราคาซื้อขายเหล็กจะเป็นการซื้อขายในสกุลเงินบาท การผันผวนของราคาเหล็ก และการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน อาจทำให้ต้นทุนเกิดการผันผวน ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผันผวนของราคาเหล็กคือสภาวะอุปสงค์-อุปทานทั้งในภูมิภาค
และตลาดโลก ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท สามารถปรับราคาชิ้นงานหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับการเจรจาข้อตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีไป โดยจะปรับราคาชิ้นงานได้ทุกๆ  6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาย้อนหลังเพื่อรับค่า
ชดเชยหากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่าราคาที่ตกลงกันในเบื้องต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ จึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได้

ปัจจัยความเส่ียง



3. ความเส่ียงจากการมีผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และมีอิทธิพลในการบริหารงาน

กลุม่ตระกลูพนัธพ์าณชิย ์ เปน็ผูบ้ริหารหลกัทีมี่ความสำคญัมากตอ่บริษัท โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กลุม่ตระกลูพนัธพ์าณชิย์
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบในการหาลูกค้า และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถโตโยต้าซึ่งเป็นลูกค้า
รายใหญ่ ดังนั้น หากขาดกลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์แล้ว อาจทำให้บริษัท ประสบปัญหาในการรักษาลูกค้า และการหาลูกค้ารายใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นกลุ่มผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 71 ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน  กรรมการและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจเพียง
พอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื ่องนอกจากนั้น กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ ยังเป็นกลุ ่มที ่มีอิทธิพลหลักในการ
บริหารงาน สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื ่องที่ผู ้ถือ
หุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคล
ที่มีความรู ้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยเฉพาะในกรณีการเข้าทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการรวมถึงบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมัุติรายการนัน้ๆ

4.ความเส่ียงจากการควบคุมมาตรฐานไม่ได้ตามบรรทัดฐานท่ีลูกค้ากำหนด

ลูกค้าส่วนใหญข่องบริษัท ได้แก่ผู้ผลิตรถยนตค่์ายต่างๆ อาทิ ค่ายรถโตโยตา้ และค่ายรถจีเอ็ม/ อีซุซุ เป็นต้น ซ่ึงจะให้ความสำคญั
กับคุณภาพสินค้า และการส่งมอบที่ตรงเวลาเป็นอย่างมาก บริษัท อาจได้รับความเสียหายจากการถูกปรับ การถูกลดคำสั่งซื้อ หรือการ
หยุดสั่งซื้อ หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ในอดตีทีผ่่านมา บริษัท ไม่เคยประสบปญัหาจากการถกูลดปรมิาณงานหรอืการถกูยกเลกิสัญญา ท้ังนี ้บริษัท มีระบบควบคมุคุณภาพทีไ่ด้
มาตรฐานสากล ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002:1994 และ QS 9000:1998รับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
และ บริษัทย่อย YNPE ได้รับประกาศนยีบัตร ISO 9001:2000 รับรองมาตรฐานการผลติ Tooling เช่นกัน

5.ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)

รายได้จากการขายเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) มีความไม่แน่นอน เนื่องจากการขาย Tooling เป็นการขายแบบครั้ง
ต่อครั้งและไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้รับความไว้วางใจให้ผลิต Tooling จากผู้ผลิตรถยนต์หลายราย
และผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบรถยนต์หรือออกรถรุ่นใหม่หมุนเวียนกัน จึงทำให้เช่ือได้ว่าบริษัท จะมีรายได้จากการจำหนา่ย
TOOLING ต่อไปในอนาคต

33
รายงานประจำป ี2547



34
รายงานประจำป ี2547

6. ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์

ในอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนรถยนต ์ มีคู่แข่งจำนวนมากราย ท้ังผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศ และผู้ผลิตช้ินส่วนจากตา่งประเทศทีเ่ข้ามา
ตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม เชือ่วา่ บริษัท จะสามารถคงความเปน็ผูน้ำในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ดเ้นือ่งจากบรษัิท
มีกระบวนการผลติท่ีครบวงจร และได้มาตรฐาน,  คู่แข่งใหม่ท่ีจะมาต้ังถ่ินฐานการผลติในประเทศจะตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและตอ้งใช้เวลาเตรยีม
การด้านโรงงาน เครื่องจักร และบุคลากรเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นจากผู้ผลิตเพียงราย
เดียวตลอดชว่งระยะการผลติ (Part Life) ของรถยนตรุ่์นน้ัน ๆ ซ่ึงมีระยะเวลาเฉลีย่ประมาณ 4-7 ปี  นอกจากนีเ้ป็นการยากทีผู้่ประกอบการ
รายอ่ืนจะสามารถแขง่ขันกับบริษัท ในด้านต้นทุน และเป็นการยากทีจ่ะเจาะกลุม่ลูกค้าเดิมของบริษัท

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายจากภาครัฐ

บริษัท ประกอบธรุกิจหลักในอตุสาหกรรมชิน้ส่วนรถยนต ์ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัทางดา้นภาษี
ศุลกากรและการกดีกันทางการคา้ เช่น การเปล่ียนแปลงภาษนีำเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์และมีการวางแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชีย “Detroit of Asia” โดยมีการตกลงทำสนธิ
สัญญาทางการค้า (AFTA: ASEAN Free Trade Area) และ (AICO: ASEAN Industrial Cooperation) กับประเทศใน ASEAN
ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลดีกับบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
ประเทศ
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

ช่ือ    จำนวนหุ้น                 ร้อยละของทุนชำระแล้ว

1. กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ 1)    180,153,866       71.49

2. กองทุนรวมไทยพาณชิย์ 2)      10,600,038        4.21

3. กองทุนรวม อยุธยา เจเอ็ฟ 3)        8,400,038        3.33

4. กองทุนบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ        8,400,002        3.33

5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)        3,000,002        1.19

6. Bear Stearns International Limited        2,500,000        0.99

   Proprietary Account 4)

7. บริษัท ไทย ออโตโมทฟี วีซีเอฟ จำกัด 5)        2,400,002        0.95

8. กลุ่มตระกูลวิภาสวัสด์ิ 6)        2,210,000        0.87

9. Allied European 7)        1,000,000        0.40

10. นายธวชัชัย กาลอนันต์วงศ์           905,000        0.36

หมายเหตุ :
1) กลุ่มพันธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 13 ราย ได้แก่ นางจำลอง พันธ์พาณิชย์, , นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์,

นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน์ อังคเศกวไิล, นางอัมพร นิลภิรมย์, นางพรจติ พันธ์พาณิชย์, นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์,
นายธนาภทัร ตนัตาคม, นางวนัทนา พนัธพ์าณชิย,์ นายกติตภิทัร พนัธพ์าณชิย,์ นางสาวแกว้กาญจน ์พนัธพ์าณชิย ์และนางสาวชวพรรณ นลิภริมย์

2) กองทนุรวมซึง่ดำเนนิการบรหิารงานโดยบรษัิทหลกัทรพัยจั์ดการกองทนุรวมไทยพาณชิย ์จำกดั
3) กองทนุรวมซึง่ดำเนนิการบรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจั์ดการกองทนุรวมอยธุยา เจเอฟ จำกดั
4) เปน็บรษัิททีต่ัง้ขึน้ในลกัษณะกองทนุ บริหารงานโดย  Bear Stearns International Limited Proprietary Account
5) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในลักษณะกองทุน บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน วีเน็ท จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ

อุตสาหกรรมรถยนต ์โดยจะมกีารลงทนุเฉพาะในบรษัิททีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมยานยนต ์และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
6) กลุ่มวิภาสวัสดิ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2  ราย ได้แก่ นายบุญทอง วิภาสวัสดิ์ และ นายยุทธนา

วิภาสวัสดิ์
7) เปน็บรษิทัทีต่ัง้ขึน้ในลักษณะกองทนุ บริหารงานโดย  Allied European
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงนิปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจ่ายเงนิ

ปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนนิงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธรุกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องในการบรหิารงานของบรษัิทฯ  โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดำเนนิการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
สำหรับนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทย่อย  คณะกรรมการของบรษัิทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลอืเทียบกับงบ

ลงทุนของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทย่อย YNPE และ YNPI ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหน่ึงในย่ีสิบของเงิน
กำไรสุทธิซ่ึงบริษัททำมาหาไดจ้ากกิจการของบรษัิท จนกว่าทุนสำรองนัน้จะมีจำนวนถงึหน่ึงในสิบของจำนวนทนุของบริษัท หรือมากกวา่น้ัน

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารโดยมรีายช่ือและขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีดังน้ี

คณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมการบรษัิท ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2547 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือ ตำแหน่ง

1. นางจำลอง พนัธ์พาณชิย์ ประธานกรรมการ

2. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ

3. นายพริษฐ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ

4. นางอรสโรชยา บนุนาค กรรมการ

5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวไิล กรรมการ

6. นางอัมพร นิลภิรมย์ กรรมการ

7. นางพรจติ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ

8. นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์ กรรมการ

9. พล.ท.ไตรรัตน์ ป่ินมณี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นางสาวกญัญา บุศยารัศมี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

11. นางสุนิสา วิชชุภานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

12. นายปิยพร ล้ิมเจริญ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ “นางจำลอง พันธ์พาณิชย์, นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์
พันธ์พาณิชย์ และนางอรสโรชยา บุนนาค กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราสำคญัของบริษัท”
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย
กฎหมาย
2. กำหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิท ควบคมุกำกบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะ
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
3. แต่งต้ังกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหมี้อำนาจหนา้ท่ีบริหารจัดการบรษัิทตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท
4. แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ
5. พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ภาระผูกพันแก่บริษัท
6. พิจารณาอนมัุติการลงทนุในการขยายธรุกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ
7. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที ่ 2/2547เม่ือวันที ่ 12 กุมภาพนัธ ์ 2547 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไดมี้มติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือ ตำแหน่ง

1. พล.ท.ไตรรัตน์ ป่ินมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกญัญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุนิสา วิชชุภานนท์ กรรมการตรวจสอบ

4. นายปิยพร ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายตฤณ กล่ินขจร เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบ้ริษัท มีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปดิเผยอยา่งเพียงพอ
2. สอบทานใหบ้ริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล
3. สอบทานใหบ้ริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถกูต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารของบริษัท ณ วันท่ี 16 เมษายน 2547 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือ ตำแหน่ง

1. นางจำลอง พันธ์พาณิชย์ ประธาน

2. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายพริษฐ์ พันธ์พาณชิย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่

4. นางอรสโรชยา บนุนาค กรรมการบรหิารอาวโุส

5. นางอัมพร นิลภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่

6. นายชาญ เลศิประเสริฐภากร กรรมการบรหิาร

7. นายสุรพันธ์ กันเขตต์ กรรมการบริหาร

8. นายฐาณสิร์ ธนะสุนทร กรรมการบรหิาร

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท
2. จัดทำโครงสรา้งองคก์ร และอำนาจบรหิารองคก์ร
3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนนินโยบาย และแนวทางบรหิารงานตา่งๆ ของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมัุติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่าย
เงินเพ่ือธุรกรรมตามปกตธุิรกิจของบริษัท ภายในวงเงนิสำหรับแต่ละรายการไมเ่กินกว่า 300 ล้านบาท
7. มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหนจ็ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตา่งๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษัิท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพิจารณาเหน็สมควร
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ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบรษัิท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือ ตำแหน่ง

1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณชิย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่

3. นางอรสโรชยา บนุนาค กรรมการบรหิารอาวโุส

4. นางอัมพร นิลภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่

5. นายชาญ เลศิประเสริฐภากร กรรมการบรหิารฝ่ายบัญชีการเงนิ

6. นายสุรพันธ์ กันเขตต์ กรรมการบริหารฝ่ายบริหารจัดการ

7. นายฐาณสิร์ ธนะสุนทร กรรมการบรหิารฝ่ายโรงงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. มีอำนาจควบคมุการบริหารงานของบรษัิท ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิท กำหนดไว ้และรายงานผลการดำเนนิ
งานต่อคณะกรรมการบรหิารตามลำดบั
2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจำป ีรวมท้ังควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปขีองแตล่ะหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมนิการดำเนนิงานของบรษัิท
4. มีอำนาจส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรอืผลประโยชน์ของบริษัท
5. มีอำนาจพจิารณาอนมัุติการจัดซ้ือ และใช้จ่ายเงนิในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำเนนิงานตามปกตขิองบริษัท
ภายในวงเงนิสำหรับแต่ละรายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท ท้ังน้ี ไม่รวมถึงการจัดซ้ือท่ีดิน
6. พิจารณาการนำสทิธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงนิ เพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการบรหิารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัท อนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนนิงานของบรษัิท ตามการใหอ้ำนาจจากคณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบายของ
คณะกรรมการบรษัิท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย มีนโยบายที่จะสรรหา

และคัดเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชนต่์อธุรกิจของบริษัทได้ โดยได้กำหนดหลกัเกณฑใ์นการแตง่ต้ังและถอดถอนกรรมการดงัน้ี
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องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี ่ยว
ข้องนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาแตง่ต้ัง
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที ่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู ่ใน
ตำแหนง่นานทีสุ่ดน้ันเป็นผู้ออกจากตำแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากตำแหนง่แล้วอาจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้
3. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดยใชเ้สียงข้างมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปน้ี

3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กับจำนวนหุน้ท่ีตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

4. ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง
ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตำแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนเขา้ไปแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรษัิท เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบรหิาร โดยเลือกต้ังจากกรรมการจำนวนหนึง่ของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

รายการ รายละเอียด              ปี 2547
ค่าตอบแทน         จำนวน (ท่าน)    จำนวนเงิน (ล้านบาท)

กรรมการ 1) (ฐานะกรรมการ)       - ค่าตอบแทนรายเดอืน
        และเบ้ียประชุม

1. นางจำลอง พนัธ์พาณชิย์       -           0.36

2. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณชิย์       -           0.24

3. นายพริษฐ์ พันธ์พาณชิย์       -           0.24

4. นางอรสโรชยา บนุนาค       -           0.24

5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวไิล       -           0.24

6. นางอัมพร นิลภิรมย์       -           0.24

7. นางพรจิต พันธ์พาณชิย์       -           0.24

8. นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์       -           0.22

9. พล.ท.ไตรรัตน์ ป่ินมณี       -           0.55

10. นางสาวกญัญา บุศยารัศมี       -           0.33

11. นางสุนิสา วิชชุภานนท์       -           0.33

12. นายปิยพร ล้ิมเจริญ       -           0.33

กรรมการบริหารและผู้บริหาร 2)   - เงินเดือนและโบนสั       8         21.87
(ฐานะผูบ้ริหาร)   - กองทุนสำรองเล้ียงชีพ           0.16

   และประกันสังคม
  - ESOP3)

หมายเหต:ุ  1) กรรมการตรวจสอบ 4 ทา่นไดรั้บการแตง่ตัง้เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์2547
 2) คา่ตอบแทนของผูบ้ริหาร หมายรวมถงึประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจั้ดการใหญ ่รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
  กรรมการบรหิารอาวโุส ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่และกรรมการบรหิาร
 3) กรรมการได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 1.85 ล้านหุ้นจากการเสนอขายกรรมการและพนกังานในครัง้น้ีท่ีราคาเดียวกับราคาท่ีเสนอขายแก่
  ประชาชน

2. ค่าตอบแทนอืน่ๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
บริษัท มีการให้สวัสดิการเป็นท่ีอยู่อาศัยแก่ นางจำลอง พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบรษัิท ท้ังน้ี บริษัท ไม่มีนโยบาย

ให้ค่าตอบแทนในรปูของท่ีพักอาศัยแก่ผู้บริหารท่านอ่ืนในอนาคต



43
รายงานประจำป ี2547

การกำกับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบาย
ปฏิบัติตามข้อพึงปฺฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
กิจการมีการพัฒนาและเตบิโตในระดบัท่ีเหมาะสมโดยมแีนวทางในการดำเนนิการกำกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังน้ี

1. นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงสิทธิความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึง
กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลา
ที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง
พร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี ่ยงอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู ้บริหารและ
พนักงานปฏบัิติงานอยา่งมีจริยธรรมในการประกอบธรุกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล

ของบริษัท อย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 7 วัน ซ่ึงเป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนด รวมท้ังมีการบันทึกรายงานการประชมุถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ

บริษัทและบรษัิทย่อย หรือผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครฐัและหนว่ยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจัดให้มี
แนวทางเกี ่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื ่อให้บุคลากรของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยยึดข้อกำหนดของกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาท่ีเพียงพอบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดำเนนิงานของบรษัิท สอบถาม แสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ตลอดจนมกีารบนัทกึประเดน็ซกัถาม และขอ้คดิ
เห็นท่ีสำคัญไว้ในรายงานการประชมุ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนด

นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน”

การกำกับดูแลกิจการ
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เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การ
ดำเนินงานเปน็ไปตามขอ้กฎหมาย และมีการควบคมุท่ีดี

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนและไดจั้ดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เข้าร่วมพิจารณาการเปดิเผยขอ้มูลการทำรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั

7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการรับทราบถึงบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที ่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื ่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่ตามภารกิจของบริษัท รวมทั ้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดัง
กล่าวอย่างต่อเน่ือง

8. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้คณะ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุล และตรวจทานการบริหารงานของ
บริษัทอีกด้วย

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ได้จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที ่เหมาะสมและจูงใจพอที ่จะสามารถรักษากรรมการที ่มีคุณภาพไว้

โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของแต่ละท่าน ส่วนค่า
ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื ่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทได้นำส่งหนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้า
ประชุมคณะกรรมการทุกครั ้ง เว้นแต่กรณีที ่มีเหตุจำเป็นทั ้งนี ้ ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 3 ครั ้ง
และคณะกรรมการบรษัิทมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 9 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษัิทแต่ละท่านสรุปได้ดังน้ี
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รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง)
1. นางจำลอง พนัธพ์าณชิย์     9
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณชิย์     9
3. นายพริษฐ์ พันธ์พาณชิย์     9
4. นางอรสโรชยา บนุนาค     9
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวไิล     8
6. นางอัมพร นิลภิรมย์     8
7. นางพรจติ พันธ์พาณชิย์     8
8. นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์     8
9. พล.ท. ไตรรัตน์ ป่ินมณี     8
10. นางสาวกญัญา บุศยารัศมี     8
11. นางสุนิสา วิชชุภานนท์     3
12. นายปิยพร ล้ิมเจริญ     8
หมายเหต ุ: กรรมการ 5 ทา่น (ลำดบัที ่8-12) ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 47 จึง

ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ที ่1/2547 ในเดอืนมกราคม 2547

12. คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยสำหรับคณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ท่ี

ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่ช่วยในการกำกบัดูแลกิจการของบรษัิท โดยไดแ้ต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้กำหนดภาระ หน้าที ่ อำนาจการดำเนินการของผู ้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
รวมทั้งบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่อให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาระบบให้มีความเป็นอิสระ
สามารถทำหนา้ท่ีตรวจสอบและถว่งดุลได้อย่างเตม็ท่ี

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจำปี

และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ภายหลงับริษัท เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีนโยบายทีจ่ะจัดให้มีผู้ดูแลงานนกัลงทุนสัมพันธ์เพ่ือดูแลเร่ืองการเปดิเผย

ข้อมูลท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึงท้ังรายงานขอ้มูลทางการเงนิ และข้อมูลท่ัวไปตลอดจนขอ้มูลสำคัญท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชนผ่านช่อง
ทางต่างๆ อย่างท่ัวถึง
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การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2547 วันท่ี ณ วันท่ี 16 เมษายน 2547 คณะกรรมการบรษัิท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน ได้ประชุมพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึง
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที ่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ ้นจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี ่ยง ด้านการ
ควบคมุการปฏบัิตงิานของฝา่ยบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล  และดา้นระบบตดิตาม  โดยจากการประเมนิในหวัขอ้
ท้ังหมด คณะกรรมการเหน็ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในเพยีงพอ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารจัดการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในใหดี้และมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี (ซ่ึงปัจจุบัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ) ท่ีได้รับความเหน็
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2547
โดย ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบโดยการประเมินตนเองของบริษัท และสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
การรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับงานระบบบัญชี การเงิน และระบบการปฏิบัติการอื ่น  ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง
ตลอดจนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื ่อนำมาใช้ประเมินความเสี ่ยงและได้ให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน
ช่วงระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดขึ้นและเพียงพอ
ที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการควบคุมบางประการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนวธีิการปฏบัิติงานในบางระบบได้

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในรายงานการประเมนิระบบควบคมุภายในทีไ่ด้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการติดต้ังระบบบัญชีใหม่ (ระบบ ERP) ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายได้ โดยบริษัทคาดว่า
จะเริ ่มทำการทดลองใช้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2548 โดยหลังจากนั้นบริษัทมีความประสงค์ที ่จะให้ผู ้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบระบบ
บัญชีอีกครั้ง และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัท
จะเปดิเผยผลการประเมนิไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำป ี (แบบ 56-1)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจดัทำรายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
ตามข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใช้ข้อมูลภาย ในของบริษัท ท่ียังไม่ได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพ่ือประโยชนส่์วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ดังน้ี

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

-  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่
บริษัทเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน

-  ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ห้ามทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
มิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสำคญัน้ันต่อบุคคลอ่ืน

- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน มีการกำหนดห้ามพนักงานบริษัท เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าท่ี
ในบริษัท แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวนัิยหากมีการฝ่าฝืน
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รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. รายการทีเ่กิดข้ึนเป็นปกติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
และลักษณะความสมัพันธ์

1) บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์
(ประเทศไทย) จำกัด (WETCO)
เป็นบริษัททีเ่ก่ียว
ข้อง ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา
ส่วนร้อยละ 25 โดยมีกรรมการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพรษิฐ์
พันธพ์าณชิย์

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์  จำกัด
(YSP) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วน
ร้อยละ 17.53 โดยมีกรรมการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพรษิฐ์
พันธพ์าณชิย์

การคดิราคา

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ท่ีคิดกับบุคคลภายนอก
และเปน็เงือ่นไขการคา้
ปกติ

ราคาตามทีต่กลงกนั
(อัตราคา่เช่าพ้ืนท่ีเดือน
ละ 70 บาท / ตร.ม.
และอัตราคา่บริการ
0.31 บาท ต่อหน่วย
ความยาวเปน็ ตร.ม.
ของการเชือ่ม บวกค่า
ขนส่ง)

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ท่ีคิดกับบุคคลภายนอก
และเปน็เงือ่นไขการคา้
ปกติ

ราคาตลาด และเปน็
เง่ือนไขการคา้ปกติ

อัตราดอกเบีย้ตามที่
ตกลงกนั

ลักษณะรายการทีส่ำคัญ

1.1) - รายไดจ้ากการขายสนิ
     ค้าและใหบ้ริการ
     - ลูกหนีก้ารคา้

1.2) - รายได้อ่ืนและดอก
เบ้ียรับ
     - ลูกหน้ีอ่ืน

2.1) - รายไดจ้ากการขาย
สินคา้และใหบ้ริการ
    - ลูกหนีก้ารคา้

2.2) - ซ้ือสินค้าและวตัถุดิบ
และใหบ้ริการ
     - เจ้าหน้ีการค้า

2.3) - ดอกเบีย้และคา่ใช้จ่าย
     อ่ืน

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2547

312.85

106.49

26.21

6.05

721.89

167.51

723.06

222.61

1.77

รายละเอียดและความจำเป็นใน
การทำรายการ

บริษัทฯ จำหน่ายช้ินส่วนท่อไอ
เสียสำหรบัค่ายรถยนต ์ISUZU
ให้แก่ WETCO ตามปกตกิารค้า

เป็นรายไดค่้าเชา่และคา่บริการ
กับ WETCO โดยบริษัทฯ
ตกลงให ้WETCO เช่าพ้ืนท่ี
เป็นทีต้ั่งสำนกังานและพืน้ที่
เพ่ือใช้ในการผลติ โดย
บริษัทฯ ตกลงเปน็ผู้จัดหา
แรงงาน บริการ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณทุ์กอยา่ง

บริษัทฯ จำหน่ายช้ินส่วนท่อ
ไอเสีย สำหรับค่ายรถยนต์
TOYOTA และช้ินส่วนรถยนต์
ขนาดเลก็อ่ืนๆ ให้แก่ YSP
ตามปกตกิารคา้

บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบ ได้แก่
เหล็กท่อ เพ่ือนำมาใชด้ำเนนิ
การผลติช้ินส่วนทอ่ไอเสีย
ตามปกตกิารคา้

เป็นดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการคา้ง
ชำระค่าสินค้า ซ่ึงบริษัทได้ทำ
การชำระเรยีบร้อยแลว้เมือ่ใน
พฤศจิกายน 2547
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสมัพันธ์

การคดิราคา

ราคาตามทีต่กลงกนั

ราคาทีต่กลงกนั

ลักษณะรายการทีส่ำคัญ

2.4) - รายไดอ่ื้น
     - ลูกหน้ีอ่ืน

2.5) - รายไดเ้รียกเกบ็เพ่ิมจาก
       การปรับปรุงราคาขายปก่ีอน

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2547

0.86
0.36

41.18

รายละเอียดและความจำเป็นใน
การทำรายการ

เป็นรายไดค่้าเช่าท่ี YSP เช่าพ้ืน
ท่ีสำนักงาน โดย YSP ได้จ่าย
เงินจำนวน 10,000 บาทเป็นเงิน
ค้ำประกนัหากเกดิความเสยีหาย

เน่ืองจาก บริษัทฯ เรียกคืน
ชดเชยคา่วัตถุดิบเหลก็ซ่ึงมี
ราคาสูงข้ึนในปี 2546





2. รายการพเิศษทีเ่กิดข้ึนเป็นคร้ังคราว

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสมัพันธ์

1) บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์
(ประเทศไทย) จำกัด (WETCO)
เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษัทฯ
ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25
โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
และนายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์

2) บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ
(ประเทศไทย)  จำกัด (YDT)
เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษัทฯ
ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30
โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
และนายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์

การคดิราคา

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7
ต่อปี โดยจา่ยใหทุ้กส้ิน
เดือน มีกำหนดชำระคนื
เม่ือทวงถาม

ราคาตามคา่ใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จริง

ลักษณะรายการทีส่ำคัญ

1.1) - ดอกเบ้ียและคา่ใช้จ่ายอ่ืน
       - เงินกู้ยืมระยะส้ัน

2.1) ลูกหนีอ่ื้น

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2547

0.17
-

0.13

รายละเอียดและความจำเป็นใน
การทำรายการ

WETCO ให้เงินกู้ระยะสัน้แก่
YNP ในรูปของต๋ัวสัญญาใช้เงิน
จำนวน 10 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ
โดยทางบรษัิทฯ ได้ชำระคืนท้ัง
จำนวนแลว้เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 47

เงินทดรองจ่ายสำหรับเร่ิมต้นธุรกิจ
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและอนมัุติรายการระหวา่งกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหวา่งกันเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยคำนงึถึงประโยชนสู์งสุดของบริษัท เป็นหลัก

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. รายการทีเ่กิดข้ึนเป็นปกติ
รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป

โดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้และนำเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาอนมัุติในหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบัิติดังกล่าว

2. รายการพเิศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราย

การ และเป็นไปตามเงือ่นไขราคาทีเ่หมาะสม

- รายการระหวา่งกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แผนงานในอนาคต
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1. การร่วมทุนกับ บริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ จำกัด (Daiso) จัดต้ังบริษัทยานภัณฑ์ ไดโซะ
(ประเทศไทย) จำกัด (YDT)

บริษัทยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด (YDT) จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ถือหุ้นโดย YNP ร้อยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท และ
ถือหุ้นโดย Daiso ร้อยละ 70 ทั้งนี้ YDT มีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) โดยบริษัทร่วมทุน Daiso เป็น
บริษัทญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน EDP และมีความเชี่ยวชาญในการผลิต Progressive
Die รวมทั้งชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะแบบซับซ้อน โดย Daiso เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนขึ้นรูป
โลหะใหค่้ายรถยนต ์Honda ท่ีประเทศญีปุ่่น โดย YDT มีเงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท โดย

โรงงานไดก่้อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ กุมภาพันธ์ 2548 และเร่ิมผลิตสินค้าบางส่วน และได้มีงานเปดิตัวอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 19 มีนาคม 2548

2  การก่อสร้างโรงงานใหม่ (YNP2) เพ่ือขยายกำลังการผลิตของบริษัท
บริษัท YNP สร้างโรงงานใหม่ (YNP2) เพื ่อขยายกำลังการผลิต

โดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในที่ดินประมาณ 385
ล้านบาท อาคารสิ ่งปลูกสร้าง และ
เคร่ืองจักรประมาณ 1,600 ล้านบาท ท้ังน้ี โรงงาน YNP 2 จะแบ่งพ้ืนท่ีการดำเนนิงานออกเปน็ 2
ส่วน โดยส่วนแรกเป็นสายการประกอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า (Toyota Assembly
Line) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547   และส่วนที่ 2
เป็นสายการปั๊มชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ (Press Shop) ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน
ติดตั้งเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ 50 แล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน

มิถุนายน 2548

3   การพัฒนาศักยภาพไปสู่การผลิตช้ินงานใหญ่
และการขยายกำลังการผลิตของ YNPE

กลุ่มยานภัณฑ์วางแผนขยายสายการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พิมพ์และ
ชิ ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ (A to B) โดยปัจจุบัน บริษัท มีการผลิตแม่พิมพ์ และชิ ้นส่วน
รถยนต์ เฉพาะขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (C to E Class) เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนิน
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ได้ภายในปี 2548

4.  โครงการร่วมลงนามในสัญญารับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคของ YNPE

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต Tooling ชั้นนำระดับสากล โดยได้มีการร่วม
ลงนามในลักษณะ MOU ในด้านการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Five Star Tooling
(ประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งเป็นผู้ผลิต Tooling ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก
เมื ่อวันที ่ 22 กรกฎาคม 2547และจะมีการลงนามในสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค
อย่างเป็นทางการต่อไป
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กิจกรรมทางสังคม
และรางวัลต่างๆ
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กจิกรรมทางสงัคม

ในป ี 2547 บริษัท ยานภณัฑ ์  จำกดั (มหาชน) ไดร่้วมบรจิาคเงนิเพือ่ร่วมสมทบทนุกบัสภาธรุกจิตลาดทนุไทย
เพือ่เปน็ทนุชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั จากเหตธุรณภีบัิตภิยัสนึาม ิเปน็จำนวนเงนิ 500,000 บาท

ด้วยความมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาศักยภาพ อย่างไม่หยุดยั ้ง และให้ความ
สำคัญกับทุกข้ันตอนของการผลติช้ินงาน  จนวันน้ี บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน)
ได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า เห็นได้จากรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ที่บริษัทได้รับจาก
บริษัท โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม D กลุ่มกิจกรรม QA Improvement จากชมรมความ
   ร่วมมือโตโยตา้ (TCC : Toyota Co-Operation Club)
- รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม 1 กลุ่มกิจกรรม QCC : Quality Control Circle จาก
  ชมรมความร่วมมือโตโยตา้ (TCC : Toyota Co-Operation Club)
- รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม 1 กลุ่มกิจกรรม QCC : Quality Control Circle จาก
  ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่ (THCC : Thai Hino Co-Operation Club)

รางวัลต่างๆท่ีได้รับ
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ภาพรวม
การดำเนินงานท่ีผ่านมา
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ผลการดำเนินงาน

ในปี 2547 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นปีมีพัฒนาการที่สำคัญเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยบริษัทได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547  และได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น ต่อประชาชน
 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,260
ล้านบาท สำหรับผลการดำเนนิงานของบรษัิท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังน้ี

ด้านรายได้

รายได้จากการขายและบรกิารของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยเพ่ิมข้ึนจาก 3,015 ล้านบาทในป ี 2546 เป็น 3,526 ล้านบาท ในปี 2547
เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 17 เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล และค่ายรถยนต์ชั้นนำต่าง ๆ ได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ประกอบกับความไว้วางใจของ
กลุ่มค่ายรถต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัท  ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้เป็นรายไตรมาสพบว่ารายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 3 จำนวน
653.51 ล้านบาทของบริษัทฯมีการลดลงมากเมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่ายรถ Toyota ได้ทำการหยุดผลิต
รถกระบะรุ ่น Toyota Hilux Tiger และเริ ่มทำการผลิตรถกระบะรุ ่น Toyota Hilux Vigo แทนในไตรมาส 4 ทำให้รายได้จากการ
ขายและบริการในไตรมาส 4 มียอดถึง 1,058 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการของไตรมาส
อื่น จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และรายได้ของบริษัทที่จะมีการขยายตัว
ต่อไปในอนาคต

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยฯแบ่งตามสายธุรกิจ มีรายละเอียดดังน้ี

ผลิตภัณฑ์ ปี 2546 (งบเสมือนรวม) พ.ศ. 2547 (งบรวม)
    ล้านบาท สัดส่วน     ล้านบาท สัดส่วน

1. Exhaust         1,167  38.7%          1,787  50.7%

2. ABC            124    4.1%             209    5.9%

3. Press Part         1,213  40.2%          1,173   33.3%

4. Tooling            511  17.0%             357   10.1%

รวมรายได้        3,015           100.0%        3,526 100.0%
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- รายได้จากการจำหนา่ยท่อไอเสีย (Exhaust)
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายชิ้นส่วนและชุดท่อไอเสียสำหรับรถยนต์ โดยมีอัตราการขยายตัว

อย่างต่อเน่ืองมาตลอด สอดคล้องกับอัตราการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลติรถยนตข์องประเทศไทย  โดยในป ี2547 บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายท่อไอเสียเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 620 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.1 ซึ่งสาเหตุ
เที ่ยอดการจำหน่ายท่อไอเสียเพิ ่มขึ ้นมากในปี 2547 นั ้นเป็นผลมาจาก ค่ายรถ Toyota และ GM/ISUZU
ได้เพ่ิมคำส่ังซ้ือชุดท่อไอเสียรถยนต ์เพ่ือให้เพียงพอกับยอดขายรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน

- รายได้จากการจำหนา่ยขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัชรถยนต์ (ABC)
รายได้จากการจำหนา่ย ABC ของบริษัทฯและบรษัิทย่อยในปี 2547 เพ่ิมข้ึน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 จากยอด

การจำหนา่ย ABC ในปี 2546  เน่ืองมาจากการไดรั้บความไวว้างใจของคา่ยรถ Toyota และ GM/ISUZU ท่ีหันมาใช้ YNP เป็นผู้ผลิตชุด
ABC ซึ่งแต่เดิมชุด ABC ถือเป็นชิ้นส่วน Safety และถูกผลิตเองโดยตรงทางค่ายรถ Toyota และ GM/Isuzu โดยรายได้จากการ
จำหน่ายชุด ABC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.9 ของรายไดจ้ากการจำหนา่ยรวม

- รายได้จากการจำหน่ายงานข้ึนรูปโลหะอ่ืน ๆ (Press part)
รายได้จากการจำหนา่ยงานขึน้รูปโลหะอ่ืน ๆ ของบริษัทฯและบรษัิทย่อยในปี 2547 ลดลง 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3

จากยอดการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ในปี 2546  ซึ่งสาเหตุที่ยอดการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆลดลงเล็กน้อย เนื่องมา
จากการที่ค่ายรถ Toyota หยุดผลิตรถกระบะรุ่น Toyota Hilux Tiger ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2547 ซึ่งยอดขาย
ชิ้นส่วนของรถรุ่นดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท และเริ่มทำการผลิตรถกระบะรุ่น Toyota Hilux
Vigo แทนในไตรมาส 4 ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของรายได้จาก
การจำหนา่ยรวม

- รายได้จากการจำหน่ายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการจำหน่ายรวม

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับรถกระบะรุ่น VIGO ให้กับค่ายรถ Toyota ซึ่งรถกระบะรุ่น VIGO นี้ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีท้ังในตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ

ต้นทุนขาย
บริษัทฯและบรษัิทย่อยมีต้นทุนขายในป ี2546 และ 2547 เท่ากับ 2,589 ล้านบาท และ 3,232 ล้านบาทตามลำดบั โดยตน้ทุนขายที่

เพ่ิมข้ึนน้ันส่วนใหญ่แปรผันตามรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และหากวิเคราะห์ต้นทุนขายต่อยอดขายจะพบว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อ
ยอดขายทีร้่อยละ 86 ในปี 2546 และร้อยละ 92 ในปี 2547  โดยสาเหตหุลักท่ีทำให้อัตราส่วนต้นทุนขายตอ่ยอดขายเพิม่สูงข้ึนในปี 2547 น้ันเป็น
ผลมาจาก

1) ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กเพ่ิมข้ึน
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ คิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายที่ร้อยละ 62 ในปี 2546 และร้อยละ 68 ในปี 2547 โดยสาเหตุ

หลักมาจากราคาเหลก็ปรับตัวสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10 ในปี 2547 ส่งผลให้ต้นทุนขายของบรษัิทฯเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากบริษัทฯยังไม่สามารถ
ปรับราคาสินค้าได้ในทันทีและยังไม่ได้รับชดเชยค่าเหล็กท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการปรบัราคาสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน โดยทาง
บริษัทฯคาดวา่จะได้รับค่าชดเชยของการเพิม่ข้ึนของราคาวตัถุดิบเหล็กในปี 2548
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2) การเปล่ียนรุ่นรถกระบะของค่ายรถ Toyota ทำให้มค่าใช้จ่ายการทดลองเกิดข้ึน (Trial Cost)
เพ่ือท่ีจะเตรียมการสำหรบัการออกรถกระบะรุน่ใหม่ ได้แก่ Toyota Hilux Vigo ในไตรมาส 4 ทำให้ในไตรมาส 3 ปี 2547

บริษัทไดด้ำเนนิการทดลองและทดสอบแมพ่มิพส์ำหรบัใช้ผลิตชิน้สว่นรถกระบะรุน่ Toyota Hilux Vigo รวมถงึดำเนนิการทดลอง
ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำหรับรถกระบะรุ่น Toyota Hilux Vigo ด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทดลองเพื่อความ
จำเป็นในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้าสู่ระบบการผลิตในปริมาณมากในอนาคต

3) การก่อสร้างโรงงานใหม่เพ่ือขยายกำลังการผลิต
จากการที่ค่ายรถโตโยต้าจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้โครง

การ Toyota IMV บริษัทฯจึงได้ลงทุนสร้างโรงงานแหง่ใหม่ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงงานเดมิเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลติเพือ่รองรับ
คำส่ังซ้ือ และซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในการผลิตช้ินส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า  โรงงานใหม่ของบริษัทฯได้เร่ิมดำเนินการผลิตแล้วบางส่วน
โดยทีบ่ริษัทฯไดท้ำการเพิม่จำนวนพนกังานในโรงงานจำนวนมากทำใหค้า่ใชจ่้ายแรงงานผลติเพิม่ขึน้ จำนวนพนกังานทัง้หมดของ
บริษัทฯ ได้เพ่ิมข้ึนจาก 800 คนเม่ือส้ินปี 2546 เป็น 1,500 คนเม่ือส้ินปี 2547 รวมท้ังบริษัทฯต้องจ่ายค่าล่วงเวลาใหพ้นักงานเพือ่
ท่ีจะส่งมอบช้ินงานตามกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯไดท้ำการวา่จ้างพนกังานเปน็จำนวน 2 กะ ช่ัวโมงการทำงานกะละ 8 ช่ัวโมง รวม
ทั้งมีการทำงานล่วงเวลาเพิ่มอีกกะละ 4 ชั่วโมง เพื่อให้งานผลิตแต่ละสายได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคา
ของเครือ่งจักรท่ีใช้ในการผลิตสำหรับโรงงานใหมไ่ด้เพ่ิมสูงข้ึนด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของบรษัิทฯและบริษัทย่อยลดลงเล็กน้อยจาก 233 ล้านบาทในป ี2546 เป็น 221 ล้านบาทในปี

 2547 หรือลดลง 12 ล้านบาท แต่เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้แล้วจะพบว่าลดลงจากร้อยละ 8 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 6 ในปี 2547
ท้ังน้ีเป็นผลเน่ืองจากการทีบ่ริษัทประสบความสำเรจ็ในการดำเนนินโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายการขายและบรหิาร

ดอกเบ้ียจ่าย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2546 และ 2547 เท่ากับ 145 ล้านบาท และ 163 ล้านบาท ตามลำดบั

ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามจำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโรงงานใหม่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
อัตราดอกเบีย้เฉล่ียต่อยอดหนี้นั้นจะพบว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบริหารอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียเฉล่ียลดลงจากรอ้ยละ 5.1 ในปี 2546 เป็นประมาณร้อยละ 4.2 ในปี 2547

กำไร
- บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 66 ล้านบาทในป ี2546 และจำนวน 41 ล้านบาทในป ี2547 สาเหตท่ีุกำไรสุทธิ

ลดลงเป็นผลมาจากบรษัิทได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นรุ่นรถกระบะ Toyota Hilux Tiger เป็น Toyota Hilux Vigo ดังท่ีได้กล่าวมา
ในข้างตน้

- ต้นทุนผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทดลองผลติช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะและแมพิ่มพ์สำหรับรถกระบะรุน่ Toyota Hilux Vigo
- การปรับราคาเพิม่ข้ึนสำหรับวัตถุดิบเหล็กท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วน

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ลูกค้าหลักอย่าง Toyota มีการเปล่ียนแปลงรุ่นรถคร้ังใหญ่ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว และจะไม่
กระทบต่อผลการดำเนนิงานในอนาฃต ซ่ึงจะเหน็ได้จากกำไรสุทธิของไตรมาส 4 ปี 2547 พบว่าบริษัทฯสามารถทำกำไรสทุธิได้ถึง 61.71
ล้านบาท
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
ในปี 2547 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,710 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,105 ล้านบาท จากปี 2546 หรือขยายตัว

ร้อยละ 38  โดยมีสาเหตหุลักมาจากการเพิม่ข้ึนของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์(รวมเงินมัดจำค่าเคร่ืองจักร) จำนวน 1,362 ล้านบาท
จากการเพิม่กำลังการผลิตสำหรับโรงงานใหม ่โดยมีการลงทุนในอาคารสิง่ปลูกสร้างและเครือ่งจักรท่ีใช้ในการผลิต ประกอบกับเงิน
สดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ข้ึน จำนวน 433 ล้านบาทจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนจำนวน 40 ล้านหุ้นระหวา่งวันท่ี 24 และ
27 - 28 ธันวาคม 2547  ทำให้บริษัทฯได้รับเงินเข้ามาท้ังส้ินจำนวน 536 ล้านบาท จึงมีผลทำให้เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ ส้ินปี
2547 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 330 ล้านบาท ซึ่งยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของธรุกิจ

การบริหารลูกหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับเดิมระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2546 และ ปี 2547 เท่ากับ 80 วัน
และ 83 วัน  ตามลำดับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน สำหรับปี 2546 และ 2547 คิดเป็น
ร้อยละ 98.9 และร้อยละ 98.8 ของยอดลกูหน้ีรวม ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าลูกหน้ีการค้าระยะส้ันมีสัดส่วนสูงอย่างไรก็ตามค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวน 5.82 ล้านบาทในป ี2546 และลดลงเหลอื 0.54 ล้านบาทในป ี2547

สภาพคล่อง

 หน่วย : ล้านบาท

ปี 2546 ปี 2547

กำไรจากการดำเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวียน 309.23 412.67

        - กระแสเงนิสดจากการดำเนนิงาน   92.84   99.30

        - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ            (1,778.73)            (1,674.80)

        - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ             1,851.55             2,008.24

กระแสเงนิสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง)                165.66                432.73

บริษัทฯมีกระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานในชว่งปี 2547 จำนวน 99 ล้านบาท มีกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุติดลบ 1,675
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯได้ทำการซือ้ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และเคร่ืองจักร เพ่ือใช้ในการขยายกำลงัการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีกระแส
เงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิจำนวน 2,008 ล้านบาท ซ่ึงมีแหล่งเงนิทนุจากการกูเ้งนิระยะสัน้ เงนิกู้ระยะยาว และเงนิจากการเพิม่ทุน ท้ังนี้
กระแสเงนิสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมข้ึน 433 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลอื 610 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคลอ่งเฉล่ียในช่วงปี 2546 และ ปี 2547 ท่ีประมาณ 0.6 เท่า ซ่ึงสาเหตท่ีุอัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดเจ้าหน้ีการค้าอยู่ในระดับสูงซ่ึงเป็นปกติของธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต์ นอกจากน้ัน ยังมี
เงินกู้ยืมระยะส้ัน ซ่ึงใช้ในการมัดจำเคร่ืองจักรเพ่ือเตรียมรองรับการขยายกำลงัการผลิตสำหรับโรงงานใหม่

รายการ



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.44 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง เนื่องจากที่ผ่านมามีการกู้ยืมเงิน

เพื่อดำเนินการขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม คาดว่า หลังจากนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพิ่มจากประชาชนมาชำระหนี้แล้ว
บริษัทฯ เชื ่อว่าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง และอยู่ในระดับที ่จะแข่งขันได้เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาถึงหนี้สินในปี 2547 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 5,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,431 ล้านบาท
จากปี 2546  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่และสั่งซื้อเครื่อง
จักรเพ่ือใช้สำหรับโรงงานใหม่

บริษัทฯและบรษัิทย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงนิทุนท่ีใช้ในการดำเนนิธุรกิจจากการกูยื้มระยะสัน้ในรปูของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ต๋ัวแลกเงนิ
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  เงนิกูย้มืของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยฃำ้ประกนัโดยการจดจำนองทีด่นิพรอ้มส่ิง
ปลูกสร้างและเครือ่งจักร และฃำ้ประกันโดยกรรมการของบรษัิทฯ โดยอัตราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯได้รับจากสถาบนัการเงนิ ส่วนใหญเ่ป็นอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการที่ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น หากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม อัตราดอกเบีย้ส่วนใหญเ่ป็นอัตราดอกเบีย้เงินกู้ช้ันดีจากสถาบนัการเงนิ (MLR) หรือต่ำกว่า ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯได้รับความเช่ือม่ัน
จากสถาบันการเงินและเป็นวงเงินที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงไม่มี
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)

    รายการ ชือ่ผู้จ่าย          ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

     1         บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน)    640,000

      2         บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด    270,000

      3        บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด    240,000

      รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,150,000

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)

      รายการ ช่ือผู้จ่าย            ประเภทของงานบรหิารอ่ืน      ผู้ให้บริการ         ค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน

    ส่วนท่ีจ่ายไปใน        ส่วนท่ีต้อง
    ระหว่างปีบัญชี      จ่ายในอนาคต

      4     บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน)     ประเมินระบบควบคมุภายใน      บริษัท เอเอสที             500,000
     มาสเตอร์ จำกัด

       รวมค่าตอบแทนสำหรบังานบริการอ่ืน           500,000
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นายวชัิย จตุรานนท์
บริษัท เอเอสท ีมาสเตอร ์จำกัด




