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บรษิทั ยานภณัฑ์ จำกดั (มหาชน) 1

2549 2550 2551
งบรวม งบรวม งบรวม

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ข้อมูลจากงบการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 10,715.32 11,844.98 13,708.96
หน้ีสินรวม 7,376.84 8,762.55 10,445.04
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,338.49 3,082.43 3,263.91
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,936.24 5,444.38 9,407.32
กำไรขัน้ตน้ 594.47 229.13 275.44
กำไรจากการดำเนนิงาน 317.19 (81.67) (78.15)
กำไรสุทธิ 147.29 (240.06) (179.12)

อตัราส่วนทางการเงนิ
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.98% -4.41% -1.90%
อัตราผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุ้น (%) 4.41% -7.79% -5.49%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.46 -75.00% -11.19%
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.05 -
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.43 9.63 2.04

* เปล่ียนแปลงราคาพารจ์าก 5 บาท เป็น 1 บาท ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2551

ข้อมลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย
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เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2551 ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีเกิดความผันผวนท้ังในด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงอุปสรรคในด้านต่าง ๆ  ส่งผลทำให้
ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับปัญหาต่าง ๆ  ท่ีอาจมีข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร
โดยเป็นท่ีคาดหมายวา่ ในปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยรวมอาจตอ้งชะลอการเตบิโตลงอยา่งแน่นอน

ภายใตภ้าวะความผนัผวนทีเ่กิดข้ึนดังกล่าว คณะผู้บริหารและพนกังานทกุคน ยังคงมีความมุ่งม่ันพร้อมท่ีจะดำเนนิการ
ตามแนวทางของแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลักอีก
ท้ังยงัคงยดึม่ันเปา้หมายทีจ่ะเปน็ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนตร์ายใหญข่องประเทศตามทีไ่ด้ต้ังปณธิานไว้

ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น ในปีนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนนิการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การเจริญเติบโตและก้าวหน้าของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
แต่ก็ไม่ละท้ิงการใหค้วามสำคญัต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคืนกำไรสู่สังคม อาทิ
เช่น การมอบทุนการศกึษาแกเ่ด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผันผวน คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่า
จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่าน้ีไปได้ โดยจะทุ่มเทบริหารและทำงานอยา่งเต็มกำลังความสามารถเพ่ือให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง
และม่ันคงในอนาคตสบืไป

วิชัย ทองแตง
ประธานกรรมการบรษัิท

สารจากทา่นประธาน



บรษิทั ยานภณัฑ์ จำกดั (มหาชน) 3

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2551 ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม
2551 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ รวม 4 ท่าน ดังน้ี

• พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ กรรมการตรวจสอบ
• นางสาวกญัญา บศุยารศัมี กรรมการตรวจสอบ
• นายปยิพร ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ทำหนา้ท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงสรุปสาระสำคญัของงานทีป่ฏิบัติได้ดังน้ี
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2551 ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาประเด็น
ความเส่ียงต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง หรือการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี รวมไปถึง
การควบคมุภายในของกระบวนการจดัทำงบการเงนิ โดยไดห้ารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการอยา่งสม่ำเสมอ เพ่ือให้
งบการเงนิของบริษัทถูกต้อง โปร่งใส และน่าเช่ือถือก่อนเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมัุติ

2. สอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกันและรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์ห้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย
และระเบยีบขอ้บังคบัท่ีเกีย่วขอ้ง

3. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหารือกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน   ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้าน
การดำเนินงาน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหาแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นำผลการประเมิน
ความเสีย่งต่างๆ ไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบของบรษัิทฯ ให้มีประสิทธิผล ย่ิงข้ึน

4. พจิารณาสอบทานผลการปฏบัิตงิานและการตดิตามการแกไ้ขของสำนกัตรวจสอบภายใน  และแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2552 ว่าได้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะและกำกับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพสากล  และสร้างความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุ
ภายในดำเนนิไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  รวมท้ังพิจารณาให้การสนับสนุนด้านอัตรากำลังและการพฒันาบุคลากร

5. พิจารณาทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้มีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.

6. ผลักดันและพิจารณาสอบทานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลกัการ กำกับดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวด เพ่ือให้เป็นไปตามการปรบัปรุงแก้ไขและเพิม่เติมของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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7. ผลักดันให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำกบัดูแลกิจการของบริษัท
ท่ีได้มีการปรับปรุง

8. พิจารณาเสนอแตง่ต้ังผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ
9. พิจารณาสอบทานขัน้ตอนการสัง่ซ้ือ ติดต้ังและการชำระเงนิค่าเคร่ืองจักรโรงงานแหง่ท่ี 3 ในส่วนท่ียังค้างอยู่ท้ังหมด
10. พิจารณาสอบทานข้อเท็จจริงการติดต้ังเคร่ืองจักร  และ Line การผลิต ตลอดจนสอบทานการปรับปรุงรายการท่ีดินโรงงาน 3

จากผลของการปฏบัิติงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปดิเผยข้อมูล
ในรายงาน ทางการเงนิทีเ่หมาะสมและเชือ่ถอืได ้ มีการดำเนนิงาน และการปฏบัิตใินประเดน็ของรายการทีเ่กีย่วโยงเปน็ไปตาม
กฎหมายและระเบยีบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในทีดี่ และมีประสิทธิภาพ

พลโทไตรรตัน์   ป่ินมณี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท : บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”)
ทุนจดทะเบียน : 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้นมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแลว้ : 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้นมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ประกอบธรุกิจ : ผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1.  ชุดท่อไอเสีย (Exhaust System)
2. ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)
3. ช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะสำหรบัรถยนต์ และอ่ืนๆ (Press Part)

ส่งจำหน่ายโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผู้ค้าชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ทั่วประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัทย่อย
เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) อุปกรณ์จับยึด
ท่ีใช้ในการประกอบช้ินส่วนรถยนต์ (JIG) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพช้ินงาน (C/F: Checking Fixture)
และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)

ทีต้ั่งสำนกังานใหญ่ : 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ท่ีต้ังโรงงาน YNP1 : 70 บางนา-ตราด กม.ที ่ 12 ถนนกิ ่งแก้ว – ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNP2 : 3 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNP3 : 55 หมู่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
ท่ีต้ังโรงงาน YNPE : 64 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ท่ีต้ังโรงงาน YNPI : 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบยีนบรษัิท : 0107574700165
โฮมเพจบรษิทั : www.yarnapund.com
โทรศพัท์ : 0 2331 8000, 0 2311 1000
โทรสาร : 0 2331 7398

ข้อมูลทั่วไป
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โครงสรา้งการถอืหุน้
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บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

                          
      รายชื่อบริษัท            ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแลว้
สัดส่วนถือหุ้น (%)( ล้านบาท )

บริษัทในเครือ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( YNPE) ออกแบบและผลิตเครื่องมือ 300 100

ทีใ่ช้ในการผลติ (Tooling )
ทีอ่ยู่ : 64 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.กิง่แกว้- ลาดกระบงั)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0 2750 2299
แฟกซ์ : 0 2750 3808

บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YNPI) ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย และ 240 100
ทีอ่ยู่ : 42 ซ.สุขมุวทิ 81 ถ.สุขมุวทิ ต.บางจาก งานขึ้นรูปโลหะ

อ.พระโขนง กทม.10260
โทร : 0 2331 8000, 0 2311 1000
แฟกซ์ : 0 2331 7398

บริษัทร่วมทุน
บริษัท วอลค์เกอร ์เอก็ซอสท ์(ประเทศไทย) จำกดั ประกอบชุดท่อไอเสียเพื่อขาย 80 25
( WETCO )
ทีอ่ยู่ :  70 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.กิง่แกว้-

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

โทร : 0 2316 8010, 0 2750 1620
แฟกซ์ : 0 2750 1615

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด ( YSP ) ผลิตชุดท่อไอเสีย 1,414 20.24
ทีอ่ยู่ : 90/3 หมู ่9 นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ตวัแทนจำหนา่ยทอ่ ( Pipe )

ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางววั อ.บางปะกง
จ.ฉะเชงิเทรา 24180

โทร : 0 3857 0875, 0 3852 2330
แฟกซ์ : 0 3852 2373

บริษัท ยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกดั (YDT) บริการชบุสีโลหะ, อโลหะ 20 30
ทีอ่ยู่ :  700/507 หมู2่ ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง ด้วยกระแสไฟฟ้า

จ.ชลบุรี 20160
โทร : 0 3845 4717 - 9
แฟกซ์ : 0 3845 4721



รายงานประจำปี 25518

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศพัท์ 0 2229 2800
โทรสาร 0 2654 5599
http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : นายสมชาย  คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
และ/หรือนายอำพล  จำนงวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4663
และ/หรือนายนรศิ  เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5369
และ/หรือนางสาววรรญา  พุทธเสถยีร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4387
บริษัท  เอส.เค.แอคเคารแ์ต้นท์  เซอร์วิสเซส จำกัด
128/151 อาคารพญาไทพลาซา่ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2215 4771, 0 2215 6464, 0 2216 5595, 0 2219 1847-9
โทรสาร : 0 2215 4772
E-mail :skaudit@accountant.com

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ช้ัน 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขท่ี 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ 0 2646 1888
โทรสาร 0 2646 1919
http://www.siamlaw.co.th

บุคคลอ้างอิง
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ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบรหิาร
บริษทั เมโทร แมชชนิเนอรี ่จำกดั และบรษิทัในกลุม่

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกดั
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกดั
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกดั

2546 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เปาโลเมดคิ จำกดั

2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ประสทิธิพ์ฒันา จำกดั (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกดั

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จำกดั (มหาชน)

2541 - 2549 รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท KPN

2547 - 2549 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เค พี เอ็น ออโตโมทีพ จำกัด (มหาชน)

2543 - 2546 ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เปาโล เมดคิ จำกดั

2543 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศคิรนิทร ์จำกดั (มหาชน)

คณะกรรมการบรษิทั

นายวชัิย ทองแตง
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ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภณัฑไ์ดโซะ (ประเทศไทย) จำกดั

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2545 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ขา้วรชัมงคล จำกดั

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วอลค์เกอร ์เอก็ซอสท ์(ประเทศไทย) จำกดั

2544 -2549 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จำกัด

2523 - 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายสมัพนัธ ์พันธพ์าณิชย์
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ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิารความเสีย่ง
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จำกัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วอลค์เกอร ์เอก็ซอสท ์(ประเทศไทย) จำกดั

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภณัฑไ์ดโซะ (ประเทศไทย) จำกดั

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
หา้งหุน้สว่น พ-ีพลอยยนต์

2522 - 2549 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2549 รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2545 - 2546 รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายพรษิฐ ์พันธพ์าณิชย์

ประสบการณ์ทำงาน

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นางอรสโรชยา บนุนาค
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นางอมรรตัน ์อังคเศกวไิล

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น จำกัด

2541 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท เยเนอรลั แคร ์โปรดกัส ์จำกดั

2526 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท เยเนอรลั แคนดี ้จำกดั

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิารความเสีย่ง
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2549 - 2550 กรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2534 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2533 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางอมัพร นลิภิรมย์
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ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

2533 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

นางพรจติ พันธพ์าณิชย์

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2545 - 2549 ผู้ช่วยรองกรรมการผูจั้ดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอน็จิเนียริ่ง จำกัด

2543 - 2545 Project Controller
URS Corporation, Washington, DC, USA.

นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนนัท์
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พลโทไตรรตัน ์ปิน่มณี

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2544 - 2547 ทีป่รึกษาพเิศษ ผบ. ทหารสงูสดุ
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ ชำนาญการพเิศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

2545 - 2546 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
สำนกังานสรรพากร พืน้ทีส่มุทรปราการ 2

2542 - 2545 สรรพากรอำเภอ
สำนกังานสรรพากร พ้ืนทีส่มุทรปราการ 1

นางสาวกญัญา บศุยารศัมี
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ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ระยองสตาร ์จำกดั

นายปยิพร ล้ิมเจรญิ

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม

2551 - 2551 ทีป่รึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  (ICT)
2548 -2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการตำรวจ
2547 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
2546 - 2549 ทีป่รึกษากรรมาธกิาร การทหารสภาผูแ้ทนราษฎร

พลตำรวจตรวีนัชยั วสุิทธนินัท์

หมายเหตุ : 1) รวมหุน้ของมารดา จำนวน 502,999,120 หุน้ / รวมหุน้ของภรรยา จำนวน 400,000 หุน้
2) รวมหุน้ของบตุร จำนวน 770,000 หุน้
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โครงสรา้งองคก์ร

ผ.อ.สำนักตรวจสอบภายใน
นายกิตติ์ ไกรวีร์

กรรมการบริหารอาวุโสและ
กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
นางอรสโรชยา บุนนาค

ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่
นางสาวิตรี สิงหะคเชนทร์

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายจัดซื้อ2 และโรงงาน
นายคงพันธ์ พันธ์พาณิชย์

โรงงาน 2 ผู้จัดการโรงงาน
นายสุชาติ ศรีบุณยะแก้ว

ผ.อ.สำนักวางแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาววาสนา กิจเจริญ

กรรมการบริหาร
นายสุรพันธ์ กันเขตต์
กรรมการบริหาร
นายสุรพันธ์ กันเขตต์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
นายยิ่งศักดิ์ โลหิตบุตร

ผู้ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ 2 และโรงงาน
นายคงพันธ์ พันธ์พาณิชย์

กรรมการบริหาร
นายสุรพันธ์ กันเขตต์

กรรมการบริหาร
นายสุรพันธ์ กันเขตต์

โรงงาน 1 (กรรมการบริหาร)
(นายสุรพันธ์ กันเขตต์)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
นายอามินท์ เบ้าสุวรรณ

เลขานกุารบรษัิท
นางสาวประภสัสร ศริิปัญโญ

สำนักเลขานุการ

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายจดัซือ้ 2 และโรงงาน
นายคงพันธ์ พันธ์พาณิชย์

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
นางอัมพร นิลภิรมย์

กรรมการผูจั้ดการใหญ่
นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการบรหิาร
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์

คณะกรรมการบรษัิท

ประธานบรษัิท
นายวชัิย ทองแดง

คณะกรรมการพจิารณา
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์วิศวกรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
นายสมชาติ ผ่องสุภาพ

โรงงาน 3 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
นายวิชาญ ศรีมุข

กรรมการบริหาร
นายฐาณิสร์ ธนะสุนทร

ฝ่ายการเงนิ 2

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนต้นทุนผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวางแผนบริหารจัดการและพัฒนา

ฝ่ายการตลาด 1

ฝ่ายการตลาด 2

ฝ่ายการตลาด 3

ฝ่ายจัดซื้อ 2

ฝ่ายจัดซื้อ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารโรงงาน

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายระบบมาตราฐาน
สิ่งแวดล้อมและบริการลูกค้า

ฝ่ายระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ฝ่ายบริหารโรงงาน

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายการเงนิ 1

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ฝ่ายบริหารโรงงาน

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 1

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 2

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 3

ฝ่ายประกันคุณภาพ
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โครงสรา้งเงินทนุ
หลกัทรพัย์ของบรษัิท
ปัจจุบัน บริษัท ยานภณัฑ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบยีน 1,600 ล้านบาท เป็นทุนชำระแลว้ 1,600 ล้านบาท ณ วันท่ี

30 เดือนธันวาคม 2551 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

                     ช่ือ         จำนวนหุน้                % ของจำนวนหุน้ท้ังหมด
1. กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ 1) 693,941,040 43.37
2. กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ 80,450,010 5.03
3. นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม 69,750,000 4.36
4. นายยุทธพงษ์  เสรีดีเลิศ  53,261,000  3.33
5. นายอำนวย พิจิตรพงศชั์ย 53,000,000 3.31
6. นายณฐัพล จุฬางกรู 43,421,900  2.71
7. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร 41,232,800 2.58
8. นางโสภา วงศ์รักสง่า 30,850,000 1.93
9. นายคณติ พฤกษ์พระกานต์ 21,300,000                               1.33
10. น.ส.พัชรา พัชราวนิช 19,150,000                               1.20

หมายเหต:ุ
1) กลุ่มพันธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 11 ราย ได้แก่ นางจำลอง

พันธ์พาณิชย์, นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์, นายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน์ อังคเศกวไิล,
นางอัมพร นิลภิรมย์ , นางพรจติ พันธ์พาณิชย์,  นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์, นางวนัทนา พันธ์พาณิชย์, นายกติติภัทร์
พันธ์พาณิชย์ และ นางสาวแกว้กาญจน ์พันธ์พาณิชย์

นโยบายการจา่ยเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสทุธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ท้ังน้ี

การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินกู้
สถาบันการเงนิต่าง ๆ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดำเนนิการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย
สำหรับนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อย คณะกรรมการของบรษัิทย่อยจะพจิารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลอื

เทียบกับงบลงทนุของบรษัิทย่อย โดยการจา่ยเงนิปันผลทกุคราว บริษัทย่อย YNPE และ YNPI ต้องจัดสรรเงนิไว้เป็นทนุสำรอง
อย่างนอ้ยหนึง่ในยีสิ่บของเงนิกำไรสทุธซ่ึิงบริษัททำมาหาไดจ้ากกจิการของบรษัิท จนกวา่ทนุสำรองนัน้จะมจีำนวนถงึหนึง่ในสบิ
ของจำนวนทนุของบริษัท หรือมากกวา่น้ัน

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร ผู้บริหาร และคณะกรรมการ

4 ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณา
กำหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายช่ือและขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีดังน้ี

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรษัิท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551  จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1. นายวชัิย ทองแตง ประธานกรรมการบรษัิท
2. นายสมัพันธ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ
3. นายพรษิฐ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ
4. นางอรสโรชยา บนุนาค กรรมการ
5 นางอมรรตัน์ อังคเศกวไิล กรรมการ
6 นางอมัพร นิลภิรมย์ กรรมการ
7 นางพรจติ พันธ์พาณชิย์ กรรมการ
8 นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์ กรรมการ
9 พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี กรรมการ
10 นางสาวกญัญา บศุยารศัมี กรรมการ
11 นายปยิพร ล้ิมเจริญ กรรมการ
12 พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ

กรรมการผูมี้อำนาจผกูพันตามหนงัสือรับรองบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค และนางอัมพร นิลภิรมย์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทบัตราสำคญัของบรษัิท”

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท

(1) บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องบริษัท

(2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบรหิารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมายและตามขอ้บังคับของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนนิการ ได้แก่
เร่ืองท่ีกฎหมายกำหนดใหต้้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ

การจดัการ
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หรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร
ขาดทุนกัน การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ  การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่
หน่วยงานราชการอืน่ ๆ กำหนด

(3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
โดยให้มีอำนาจหนา้ท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และให้คณะกรรมการบรษัิท
แตง่ตัง้กรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออา จมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจ
ดังกล่าวได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนทำหน้าท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกับ
การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการอิสระหรือกรรมการที ่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอำนาจนัน้ ต้องบันทึกความเหน็ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชมุ
ให้ชัดเจน ท้ังน้ี การมอบอำนาจดงักล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจ
ไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู ้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย

(5) พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ
ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพันแกบ่ริษัท

(6) พิจารณาอนมัุติการลงทนุในการขยายธรุกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ
(7) พิจารณาอนมัุติการมอบอำนาจภายในบรษัิท
(8) ประเมนิผลงานของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารอยา่งสมำ่เสมอ
(9) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั ้งใจและความระมัดระวัง

ในการปฏบัิติงาน
(10) จัดใหมี้ระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้ รวมทัง้ดแูลใหมี้กระบวนการในการประเมนิ

ความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธภิาพและประสทิธผิล
(11) ดูแลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษัิท
(12) กำกบัดูแลกจิการใหมี้การปฏบัิติงานอยา่งมจีริยธรรม
(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคูกั่บรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน รายงาน

ประจำปีและครอบคลมุในเร่ืองสำคัญๆ ตามนโยบายเรือ่งข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยีนของตลาด
หลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1. นายสมัพันธ์ พันธ์พาณชิย์ ประธานกรรมการบรหิาร
2. นายพรษิฐ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการผูจั้ดการใหญ่

3. นางอรสโรชยา บนุนาค
กรรมการบรหิารอาวโุส

และกรรมการบรหิารดา้นบญัชีและการเงนิ
4. นางอมัพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
5. นายสรุพันธ์ กนัเขตต์ กรรมการบรหิาร
6. นายฐาณสิร์ ธนะสนุทร กรรมการบรหิาร

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท และให้มีอำนาจดำเนนิการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

(2) จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย
การฝึกอบรม และการเลกิจ้างพนักงานบรษัิท ยกเว้นตำแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการใหญ่

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมัุติ

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(5) มีอำนาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมัุติ

(6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงิน
เพ่ือธุรกรรมตามปกตธุิรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
การจัดซ้ือเคร่ืองจักร และทรัพย์สินอ่ืน และการใช้จ่ายเพ่ือการดำเนนิงานตา่งๆ ภายในวงเงนิสำหรับแต่ละรายการไมเ่กิน
กว่า 300 ล้านบาท โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบด้วย หากเกินวงเงินท่ีกำหนด ให้นำเสนอคณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนมัุติ

(7) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหนจ็ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตา่งๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษัิท

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอำนาจชว่งใหพ้นกังานระดบับริหารของบรษัิท มีอำนาจอนมัุตทิางการเงนิเรือ่งใด
เร่ืองหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัท
และตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการทีเ่ป็นไปตามปกตธุิรกิจท่ีมีการกำหนดขอบเขตชดัเจน ท้ังน้ี สำหรับรายการทีก่รรมการบรหิาร หรือ บุคคลทีอ่าจมี
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ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร
ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสยีงในเรือ่งน้ัน

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบรษัิท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1. นายสมัพันธ์ พันธ์พาณชิย์ ประธานกรรมการบรหิาร
2. นายพรษิฐ์ พันธ์พาณชิย์ กรรมการผูจั้ดการใหญ่

3. นางอรสโรชยา บนุนาค
กรรมการบรหิารอาวโุสและ

กรรมการบรหิารดา้นบญัชีและการเงนิ
4. นางอมัพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
5. นายสรุพันธ์ กนัเขตต์ กรรมการบรหิารฝ่ายบรหิารจดัการ
6. นายฐาณสิร์ ธนะสนุทร กรรมการบรหิารฝ่ายโรงงาน

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร

(1) มีอำนาจควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ หรือคณะกรรมการบรหิาร
กำหนดไว ้และรายงานผลการดำเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรือคณะกรรมการบรหิาร ตามลำดบั

(2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
รวมทัง้ควบคมุการใชจ่้ายงบประมาณประจำปขีองแตล่ะหนว่ยงาน

(3) พิจารณาประเมนิการดำเนนิงานของบรษัิทฯ อย่างสมำ่เสมอ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากปจัจัยตา่งๆ ไม่ว่าจากภายใน
หรือภายนอกบรษัิทฯ

(4) มีอำนาจส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรอืผลประโยชนข์องบริษัทฯ
(5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง

การอนุมัติการจัดซื ้อเครื ่องจักรและบริการอื ่นที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อประโยชน์ และค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบรหิาร ภายในวงเงนิสำหรับแต่ละรายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท ท้ังน้ี ไม่รวมถึงการจัดซ้ือท่ีดิน

(6) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน
เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบรหิารอนมัุติ

(7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษัิท อนุมัติ

(8) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบรษัิท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ป็นไปตามปกตธุิรกิจท่ีมีการกำหนดขอบเขตชดัเจน
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกญัญา บศุยารศัมี กรรมการตรวจสอบ
3. นายปยิพร ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายกิตต์ิ ไกรวีร์  ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี
3/2551 เม่ือวันท่ี 13  พฤษภาคม 2551

ขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ท่ีเหน็วา่จำเปน็และเปน็เรือ่งสำคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทกไ็ด้

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเบื ้องต้น ต่อกับคณะกรรมการสรรหา โดยคำนึงถึงความน่าเชื ่อถือ
ความเพยีงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนกังานสอบบญัชีน้ัน รวมถึงประสบการณข์องบุคลากร
ท่ีได้รับมอบหมายใหท้ำการตรวจสอบบญัชีของบริษัท

(5) เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจาก
ผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่าง  ๆ

(6) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชนสู์งสุดต่อบริษัท

(7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซ่ึงรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล และให้คำแนะนำ
คณะกรรมการบรหิารเกีย่วกับการบริหารความเสีย่ง และการกำกบัดูแลกิจการทีดี่

(9) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานของสำนกัตรวจสอบภายใน  อัตรากำลังคนของสำนกัตรวจสอบภายใน  และประสานงานกบัผู้สอบบัญชี

(10) พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ต้ัง  โยกย้าย หรือถอดถอน รวมท้ังการประเมนิผลการปฏบัิติงานของผูอ้ำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน  และบุคลากรของสำนกัตรวจสอบภายใน

(11) พิจารณาสอบทานและแกไ้ขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหทั้นสมัย และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษัท
และประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ประจำทกุปี
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(12) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทฯมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(13) ในการปฏบัิติงานตามหนา้ท่ี  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอีำนาจเชญิผู้บริหาร  หรือพนักงานของบรษัิท    ท่ีเก่ียวข้อง

มาให้ความเหน็  ร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารตามทีเ่ห็นว่าเก่ียวข้องจำเป็น
(14) มีอำนาจในการแสวงหาความเหน็ท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใด  เม่ือเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

เพือ่ให้การปฏบัิติงานภายใตห้นา้ทีค่วามรบัผิดชอบสำเรจ็ลุล่วงดว้ยดี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1 นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
2 นางอมัพร นิลภิรมย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
3 นายสมศกัดิ์ กล่ินกุหลาบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

โดยมีนายประยรู  ช่างเกวยีน  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งครัง้ท่ี 1/2551  เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2551

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

(1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบรษัิท โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนนิงานและชือ่เสียงของบรษัิทอันจะเกดิขึน้จากปจัจัยทัง้ภายในและภายนอก

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสีย่งของบรษัิทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมท้ังการสรา้งการเตอืนภัยล่วงหนา้

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย  ระบบการบริหารความเสี่ยง  ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวต่อเนื่อง  เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม
และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

(4) มีอำนาจในการแตง่ต้ัง  และกำหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานในการบรหิารความเส่ียงแต่ละ
ประเภทของการบรษัิทได้ตามความเหมาะสม โดยจะตอ้งทำรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท

(5) กำกับดูแล  ติดตาม  ควบคุมและตรวจสอบ   การดำเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะทำงานในการบรหิารความเส่ียง
และมีอำนาจเรยีกเอกสาร ข้อมูล และบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงประกอบการพจิารณาเพือ่ให้การดำเนนิงาน
บรรลุวัตถุประสงค์

(6) รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้กับต่อ
คณะกรรมการบรหิาร พร้อมท้ังดำเนนิการเสนอแนะแนวทางการดำเนนิการแกไ้ขปัญหาให้กับคณะกรรมการบรษัิทและ
คณะกรรมการบรหิารเพือ่พิจารณา

(7) ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ระบบการบริหารความเสีย่ง เช่ือมโยงกับการควบคมุภายใน และสอดคลอ้ง
กับนโยบายและกลยทุธท่ี์กำหนด
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คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

                    รายช่ือ ตำแหนง่
1. พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นางพรทพิย์ ลัธธนันท์ กรรมการสรรหา
3. นางอมรรตัน์ อังคเศกวไิล กรรมการสรรหา
4. นายปยิพร ล้ิมเจริญ กรรมการสรรหา

โดยมีนายรัชดา สุวรรณจินดา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของกรรมการสรรหา

(1) คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ
ท่ีผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี) โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอชือ่ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเปน็อิสระ ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซ่ือสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และ จิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า

(2) จัดเตรียมบัญชีรายช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการ
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญว่่างลง

(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
สรรหาด้วย ก่อนนำเสนอใหค้ณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาเลอืกต้ังต่อไป

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกบัการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

               รายช่ือ ตำแหนง่
1. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ประธานกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน
2. นางสาวกญัญา บศุยารศัมี รองกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน
3. นายปยิพร ล้ิมเจริญ กรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน
4. นางพรจติ พันธ์พาณชิย์ กรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน

โดยมีนางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551-
30 เมษายน 2551 นายกติต์ิ ไกรวีร์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม 2551-
ปัจจุบัน

ขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน

(1) เสนอแนะโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจำปีสวัสดิการ
และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงในแตล่ะปี
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(3) ประเมินผลสำเร็จขององคก์ร เพ่ือกำหนดโบนสัและอัตราการขึน้เงินเดือนประจำปีของบริษัท
(4) เสนอแนะโครงสรา้งเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ของบริษัท
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทนสามารถขอรบัคำปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระตามความเหมาะสมดว้ยคา่ใช้จ่ายของบรษัิทโดยไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท

เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวประภสัสร   ศิริปัญโญ
ให้ดำรงตำแหนง่เลขานกุารบรษัิท

ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท
(1) ให้คำแนะนำแกก่รรมการเกีย่วกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
(2) ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และหลักการกำกบัดูแลกิจการท่ีดี
(3) จัดการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอ้บังคับกำหนด จัดทำและเกบ็รักษารายงานการประชมุ รวมถึงประสานงานใหมี้การ

ปฏิบัติตามมตคิณะกรรมการหรอืมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ดูแลใหมี้การเปดิเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานทีก่ำกบัดูแล
(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ

ท่ีต้องการทราบ โดยตดิต่อสอบถามได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-331-8000,02-311-1000 ต่อ 3301 หรือส่งคำถามผา่นทาง
email ท่ี Law@yarnapund.com

(6) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทว่างลง
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานและการกำกับดูแลที่เหมาะสมจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกชั้นหนึ่งก่อน เสร็จแล้วคณะกรรมการสรรหา
จะเสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านการคดัเลือกจากทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
และคดัเลือกให้เหลือจำนวนเทา่กับตำแหนง่กรรมการบรษัิทท่ีว่างอยู ่ เสร็จแล้วจึงจะนำรายชือ่บุคคลทีไ่ด้รับการคดัเลือกเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปน้ี

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กับจำนวนหุน้ทีถื่อ
(2) ผู้ถอืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามขอ้ (1) เพือ่ทีจ่ะเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็

กรรมการก็ได้  ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปน็กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน    ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครัง้น้ัน ให้ผู้เป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด
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อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบรษัิท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบัติท่ีกำหนดไวใ้นมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั
พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน ซ่ึงจะเปน็ประโยชนแ์ก่การดำเนนิกิจการของบรษัิทฯ

องค์ประกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมดน้ัน ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปน็ผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำ
รายชือ่เสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่พิจารณาแตง่ตัง้

(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหนง่เป็นจำนวนหนึง่ในสาม ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนทีอ่ยู่ในตำแหนง่นานทีสุ่ดน้ันเป็นผู้ออกจากตำแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากตำแหนง่แล้วอาจไดรั้บเลือกต้ังใหม่ได้

(3) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเปน็ผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปน้ี
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กับจำนวนหุน้ท่ีตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 3.1 เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู้่ใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกต้ังในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในครัง้น้ัน ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

(4) ในกรณีท่ีตำแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมมีติด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนเข้าไปแทน

(5) ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กว่าสามในส่ีของจำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนหุน้
ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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องค์ประกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบรหิาร โดยเลือกต้ังจากกรรมการจำนวนหนึง่ของบริษัท

องคป์ระกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีวาระดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสำหรบั
ตำแหนง่และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ

องค์ประกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการบรษัิท เป็นผู้แต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกจากกรรมการอสิระ และรายช่ือท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการบรษัิท มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี

องคป์ระกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน

ประธานกรรมการบรษัิท เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการ
อิสระ และรายช่ือท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบรษัิท มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ  2 ปี

การแตง่ต้ังเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการบริษัท เสนอชื่อต่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ โดยพิจารณา
จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ

           รายการ เงินเดอืนและโบนสั หกักองทนุสำรองเลีย้งชพี
(ล้านบาท) และประกนัสังคม

กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ)

1 นายวชัิย ทองแตง 1.20 (9,000)

2 นายสมัพันธ์ พันธ์พาณชิย์ 4.94 (9,000)

3 นายพรษิฐ์ พันธ์พาณชิย์ 4.43 (9,000)

4 นางอรสโรชยา บนุนาค 3.82 (9,000)

5 นางอมรรตัน์ อังคเศกวไิล 0.24 (9,000)

6 นางอมัพร นิลภิรมย์ 3.00 (9,000)

7 นางพรจติ พันธ์พาณชิย์ 0.24 (9,000)

8 นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์ 0.24 (9,000)

9 พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี 0.60 -

10 นางสาวกญัญา บศุยารศัมี 0.60 -

11 นายปยิพร ล้ิมเจริญ 0.36 -

12 พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ 0.36 -

กรรมการบริหาร (ฐานะผู้บริหาร)

1 นายฐาณสิร์ ธนะสนุทร 1.58 (9,000)

2 นายสรุพันธ์ กนัเขตต์ 1.59 (9,000)

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร หมายรวมถึงประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารอาวโุส ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ และกรรมการบรหิาร
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การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท ท่ีมีต่อบริษัท  และผู้ถือหุ้นโดยมนีโยบาย
ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการกำกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดำเนนิงานทีมี่ประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)

คณะกรรมการบรษัิทมีการปรับปรุงนโยบายการกำกบัดูแลกิจการใหมี้ความสอดคลอ้งกับหลักการกำกบัดูแลกิจการทีดี่
สำหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2549  ท่ีจัดทำโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปรบัปรุง บริษัทเล็งเหน็ถึงความสำคญั
และความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีระบบจัดการ
อย่างมอือาชีพ  และมคีวามโปรง่ใส  โดยคำนงึถงึสิทธคิวามเทา่เทยีมกนัของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  การกำหนดโครงสรา้ง
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ  รวมถึงกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน   การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และเนน้ใหมี้การเปดิเผยขอ้มูลอย่างชดัเจนตอ่นักลงทนุในเวลาทีเ่หมาะสม  การจดัใหมี้ระบบการควบคมุและบรหิารความเสีย่ง
โดยดำเนนิธรุกิจดว้ยความระมดัระวงั  และมกีารประเมนิความเสีย่ง  พร้อมวางกลยทุธแ์กไ้ขและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง
อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม  ตลอดจนการดแูลสนับสนุนผู้บริหารและพนกังานปฏบัิติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธรุกิจ
อย่างถูกต้องและชอบธรรม    โดยบริษัทกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด
ไดแ้ก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ความเทา่เทยีมกนัของผูถื้อหุ้น
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
4. การเปดิเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  ไม่กระทำการใดๆ
ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถ้ือหุ้นในการเข้าถึง
ขอ้มูลของบรษัิทผูถ้อืหุน้จะไดรั้บโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตัง้คำถามใดๆ ตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบ
วาระการประชมุ ในการประชมุผู้ถือหุ้น นอกจากนัน้บริษัทยังได้ดำเนนิการ ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดงันี้

• บริษัทนำหนงัสือนัดประชมุไปเผยแพรผ่่านเวบ็ไซด์บริษัท  www.yarnapund.com, เวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรพัย์
และหนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล ก่อนวันประชุมตามกฎหมายกำหนด

• บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
ซ่ึงเปน็ไปตามกฎหมายกำหนด

• บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุม
อย่างเพยีงพอตอ่การตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนงัสือนัดประชุม

• บริษัทมีนโยบายทีจ่ะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนนิงานของบรษัิท  สอบถาม
แสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม  และข้อคิดเห็นท่ีสำคัญไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย  นักลงทุน  สถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียมกันอย่างแทจ้ริง เช่น

• บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าประชุมแทนได้    โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และจัดให้
บริษัทสำนักงานกฎหมายสากลสยามพรเีมียร์ จำกัด เป็นคนกลางในการนบัคะแนน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเกิดความม่ันใจได้ว่าการรวบรวม
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระมคีวามโปรง่ใส และถูกต้อง

• บริษัทเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลอืกกรรมการเปน็รายคน

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน  ได้แก่  พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ได้แก่  ลูกค้า  คู่ค้า  คู่แข่ง  เจ้าหน้ี  ภาครัฐและหนว่ยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกีย่วกับจริยธรรมธุรกิจเพ่ือให้บุคลากรของบรษัิทฯใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิติ  ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและเทา่เทียมกันของผู้ถือหุ้น และจะปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นเสมือนว่าเราเองเปน็ผู้ถือหุ้น
• บุคลากรท้ังหมดของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหุ้นโดยรวม
• บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของยานภัณฑ์ ให้ปราศจากการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ ผิดกฎหมาย

ระวงัมิให้มีการสญูหายถกูทำลายหรอือยู่ในความครอบครองของผูท่ี้ไม่ได้รับมอบหมายใหเ้ก็บรักษาสินทรพัย์
• บริษัทฯ ดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้ที ่เกี ่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผย

สู่สาธารณะ

บุคลากรของยานภณัฑ์

• บุคลากรของบรษัิทฯ เป็นเสมือนฟันเฟืองหลัก ในการดำเนนิงานเราเชือ่ม่ันในการฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้
ความสามารถอยา่งสม่ำเสมอการปฏบัิติต่อบุคลากรของยานภณัฑ์ จะเป็นไปด้วยความเปน็ธรรมและ  สุจริตใจ

• บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพและเป็นธรรม
และเคารพในความคดิ และศักด์ิศรีความเปน็มนุษย์ของผู้อ่ืน เช่นเดียวกันกับท่ีเราอยากใหผู้้อ่ืนปฏิบัติต่อเรา

• บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
เป็นท่ีพึงพอใจและสรา้งความสมบรูณ์ ต่อท้ังชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพย์สิน

• ค่าตอบแทนในการปฏบัิติงานของบคุลากรของยานภณัฑจ์ะเปน็ไปดว้ยความเปน็ธรรมและสจุริตใจ
• บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของยานภัณฑ์ เก่ียวกับพนักงานด้วยความเคร่งครัด
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ลูกคา้

• บริษัทฯ ตระหนกัเสมอวา่ลกูคา้คอืผู้ทีเ่กือ้หนนุใหย้านภณัฑส์ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เพราะฉะนัน้
ความพงึพอใจของลกูคา้เปน็จุดหมายหลกัในการดำเนนิงานของยานภณัฑ์

• บริษัทฯ เชื่อว่าการมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจิตใจที่ตั้งมั่น
และกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งสินค้าตรงต่อเวลา
และใหบ้ริการทีดี่ท่ีสุดอยา่งสภุาพตอ่ลูกค้า

• บริษัทฯ ดำเนินงานดว้ยความซือ่สัตย์สุจริตและยุติธรรม ไม่ปกปิดหรือให้ข้อมูลท่ีเกินความเปน็จริงในอันท่ีจะทำให้
ความเสยีหายตอ่ช่ือเสียงและกระบวนการผลติของลกูคา้

• บริษัทฯ รักษาความลบัของลูกค้าและระมดัระวงัมิให้มีการนำความลบัดังกล่าวไปใช้โดยมชิอบ

คู่ค้า

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรมบนพืน้ฐานของเหตผุลและผลประโยชนร่์วมกันท่ีย่ังยืน
• บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดอันอาจก่อให้เกิดการกระทำทีไ่ม่สุจริตและไม่โปร่งใสกับคู่ค้า
• บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น คู่ค้าที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ส่งสินค้าไม่ตรงเวลา ช่ือเสียงเส่ือมเสียในสังคม หรือเป็นท่ีเข้าใจว่ามีการกระทำอันเป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรมอย่างมีสาระ
สำคัญ เป็นต้น

• บริษัทฯ ยึดมั่นในคำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อคู่ค้า และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลนัเพ่ือร่วมกันหาทางแกไ้ข

คูแ่ขง่ทางการคา้

• บริษัทฯ ทำการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยคุณภาพของสินค้า บริการ และการรักษา
สัญญาเปน็ปัจจัยท่ีทำให้เรา ประสบความสำเรจ็ในการแขง่ขัน

• บริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการท่ีผิดจริยธรรมในการแสวงหาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการแขง่ขัน
• การใชข้้อมูลความลบัทางการคา้ของผูอ่ื้นโดยไมไ่ด้รับความยนิยอมกอ่นเปน็ทีต้่องหา้ม

สังคมและสิง่แวดลอ้ม

• บริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เพราะฉะน้ันเรามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสังคมท่ีน่าอยู่     ด้วยการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ  ลดการใช้ทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ รักษาและร่วมกับสังคมในการช่วยกัน
ยกระดบัสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภยัน่าอยู่

• บริษัทฯ สนับสนุนอย่างเต็มท่ีให้บุคลากรของบรษัิทฯ ร่วมช่วยเหลือสังคม และสภาพแวดลอ้ม ทำการกศุล หรือเข้า
ช่วยเหลือกับองค์กรสาธารณะกศุลท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยในปี 2551 ท่ีผ่านมาบริษัทได้มีโครงการเพือ่สังคม ดังน้ี

♦ โครงการ “ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 2” โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่เด็ก
นักเรียน และโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2551

♦ โครงการ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” จำนวน 7 ตัว โดยมอบใหแ้ก่ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม 2551

♦ โครงการ “หน่ึงหยดเพ่ือเพ่ือนคร้ังท่ี 3” โดยร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีต้องการโลหิต
และได้มอบส่ิงของอุปโภค-บริโภค เพ่ือสนับสนุนการดำเนนิงานของสภากาชาดไทย
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• บริษัทฯ ปฏิบัติตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณขีองสังคม
แนวทางเกีย่วกบัจริยธรรมธรุกิจฉบับน้ี ถือเป็นแนวทางเบือ้งต้นท่ีต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยบคุลากรของยานภณัฑ์ทุกท่าน

หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

บริษัทตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอจึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน  ดังน้ี

• บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงิน ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  รายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน และหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เป็นต้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และผ่าน
www.yarnapund.com ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ

• บริษ ัทได ้จ ัดให ้ฝ ่ายพัฒนาธ ุรก ิจเป ็นผ ู ้ด ูแลงานนักลงทุนส ัมพันธ ์เพ ื ่อด ูแลเร ื ่องการเป ิดเผยข ้อมูล
ท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถงึทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มูลท่ัวไปตลอดจนขอ้มูลสำคญัทีมี่ผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชน
ผ่านช่องทางตา่งๆ อย่างท่ัวถึง  เพ่ือให้บริษัทสามารถสือ่สารข้อมูลกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห ์ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่ือข่าว และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป
ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ถือหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริง และนำไปใช้
ประโยชนใ์นการลงทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป

หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร ิษ ัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการกำก ับดูแลกิจการเพ ื ่อประโยชน์ส ูงส ุดของบร ิษ ัท
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท ฯ  และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ด้วยความรบัผิดชอบ  ซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวัง  โดยยดึแนวทางตามหลกัการ
“ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการบรษัิท ฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังน้ี

      1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการทีเ่หมาะสม
กับขนาดของกจิการบริษัทในปัจจุบันมีกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน  ประกอบด้วย

• กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  จำนวน 4 ท่าน
• กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  จำนวน  8  ท่าน
• กรรมการท่ีเป็นอิสระ  จำนวน 4  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ของกรรมการทัง้คณะ

1.2  คณะกรรมการบรษัิท ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหนง่ของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน  ดังน้ี
• คณะกรรมการบรษัิท ฯ มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการอสิระ
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีวาระดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยบุคคลทีมี่ความรูค้วามสามารถ

สำหรับตำแหนง่ และมีคุณธรรมจรรยาบรรณ
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• คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มาจากกรรมการบรษัิท
1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน บุคคลภายนอก  1 ท่าน

• คณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
มาจากกรรมการบรษัิท 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

1.3 ประธานกรรมการมไิด้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหนา้ท่ีของ
กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพ่ือมิให้คนใดคนหนึง่มีอำนาจโดยไมจ่ำกัด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบรหิารงานได้

1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือทำหน้าท่ีจัดทำ/จัดเก็บหนังสือนัดประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551
และแจ้งช่ือต่อสำนักงานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือช่วยศึกษารายละเอยีดและกลัน่กรองงาน
ตามความจำเปน็ของสถานการณ ์   เพือ่เป็นการแบง่เบาภาระหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และทำใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการ
พิจารณาในเรือ่งต่างๆ อย่างชัดเจนยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกับหลักการกำกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะอนุกรรมการแตล่ะคณะมบีทบาท
หนา้ทีชั่ดเจนดงันี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9.2.4
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามรายละเอยีดในข้อ 9.2.5
• คณะกรรมการสรรหา  ตามรายละเอยีดในขอ้ 9.2.6
• คณะกรรมการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทน ตามรายละเอยีดในข้อ  9.2.7

3. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1  คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการทีมี่ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ ์ ในการดำเนนิธุรกิจ
ทำหนา้ท่ีกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าหมาย  ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทซ่ึงคณะกรรมการกำหนด
ตัวช้ีวัดและตัง้ค่าเป้าหมาย (Key Performance Index: KPI) ทางการเงนิและแผนงานตา่งๆ ไว้ต้ังแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผล
การดำเนินงานทั้งรายเดือน  รายไตรมาส และปลายปี  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากน้ีบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อระบบการควบคมุภายใน  การตรวจสอบภายใน  และมาตรการบรหิาร
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม  ตลอดจนการมรีะบบการสอบทานเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามขอ้กฎหมาย  และมกีารควบคมุทีด่ี
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท  นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
การกำหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรหิาร
และกรรมการผูจั้ดการใหญอ่ย่างชัดเจน โดยอำนาจการอนมัุติสูงสุดเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท

3.2    คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตาม
ให้มีการปฏบัิติตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสมำ่เสมอ
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3.3    คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า  ต้องใช้ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการดำเนนิธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดำเนนิธุรกิจ  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท   ตลอดจนมตท่ีิประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซือ่สัตย์  สุจริต  และคำนงึถึงผลประโยชนข์องบริษัท
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ  โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจเป็น  ลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้คณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร
และพนักงาน  ของท้ังบริษัท  และบริษัทย่อย  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัิติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย  ทุกกลุ่ม  สาธารณชนและสังคม  รวมทั้งการกำหนดระบบติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  บริษัทกำหนดให้แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรม  ธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำงานเพือ่ให้พนักงานท่ัวไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงใน
ข้อบังคับดังกล่าวมีการกำหนดบทลงโทษ  หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย

3.4   บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นคณะกรรมการ  โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณา
ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์

3.5 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการดำเนินงานของบริษัท และได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

4. การประชมุคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธาน
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมเพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายจัดการ
เสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยท่ัวกันโดยบริษัทได้นำส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทุกครั ้ง เว้นแต่กรณีที ่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี ้ ในปี 2551 (วันที ่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551)
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  13  ครั้ง,
คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น  1  ครั้ง
และคณะกรรมการบรษัิท ฯ มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7  คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษัิท แต่ละท่านสรุปได้
ดงันี้
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
   รายช่ือคณะกรรมการ บรษัิท ตรวจสอบ พจิารณา สรรหา บรหิาร

ค่าตอบแทน ความเสีย่ง
1. นายวชัิย         ทองแตง 7/7
2. นายสัมพันธ์   พันธ์พาณิชย์ 7/7
3. นายพรษิฐ์    พันธ์พาณิชย์ 7/7
4. นางอรสโรชยา   บุนนาค 7/7
5. นางอมรรัตน์    อังคเศกวไิล 4/7 1/1
6. นางอัมพร    นิลภิรมย์ 7/7 13/13
7. นางพรจิต   พันธ์พาณิชย์ 6/7 2/2
8. นางสาวพไิลพรรณ   ลัธธนันท์ 7/7 13/13
9. พลโทไตรรัตน์    ป่ินมณี 7/7 7/7 2/2
10. นางสาวกญัญา    บุศยารัศมี 6/7 7/7 1/2
11. นายปิยพร    ล้ิมเจริญ 7/7 7/7 2/2 1/1
12. พลตำรวจตรวัีนชัย  วิสุทธินันท์ 7/7 6/7 1/1

หมายเหต ุ:  นางพรทพิย์  ลัธธนันท์   กรรมการสรรหา  เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน  1  คร้ัง
    นายสมศกัด์ิ   กล่ินกุหลาบ    กรรมการบริหารความเสีย่ง  เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน  13  คร้ัง

5.    การประเมินตนเอง

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที ่ดียิ ่งขึ ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปีที ่ผ่านมาได้ทำการประเมินถึง
การปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำผลการประเมินมากำหนดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และจะปฏิบัติเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

 6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการเป็นไปในระดับท่ีเหมาะสมและจูงใจพอท่ีจะสามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกินควร
โดยพจิารณาใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม  และเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายของแตล่ะท่าน
ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ  กำหนด  ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดำเนนิงาน
ของบรษัิทฯ  และผลการปฏบัิติงานของผูบ้ริหารแตล่ะท่าน  โดยการพจิารณากำหนดคา่ตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ในอำนาจ
อนุมัติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กำหนดตามรายละเอยีดในขอ้ 9.4.1
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7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

7.1   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้  แก่กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้

ลำดับที่                    รายช่ือ                       หลักสูตร

1. นายวชัิย ทองแตง หลกัสูตร Director Accreditation Program
2. นายสมัพันธ์ พันธ์พาณชิย์ หลักสูตร Director Accreditation Program
3. นายพรษิฐ์ พันธ์พาณชิย์ หลักสูตร Director Accreditation Program
4. นางอรสโรชยา บนุนาค หลกัสูตร Director Accreditation Program
5 นางอมรรตัน์ อังคเศกวไิล หลักสูตร Director Accreditation Program
6 นางอมัพร นิลภิรมย์ หลักสูตร Director Accreditation Program
7 นางพรจติ พันธ์พาณชิย์ หลักสูตร Director Accreditation Program
8 นางสาวพไิลพรรณ ลัธธนันท์ หลักสูตร Director Accreditation Program
9 พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี หลักสูตร Director Accreditation Program
10 นางสาวกญัญา บศุยารศัมี หลักสูตร Director Accreditation Program
11 นายปยิพร ล้ิมเจริญ หลักสูตร Director Accreditation Program
12 พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ หลักสูตร Director Accreditation Program

ในปี 2551  กรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ข้าสัมมนาหลักสูตรของสภาวชิาชีพ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  โดยมีรายละเอยีดดังน้ี

ลำดับที่                    รายช่ือ หลกัสตูร

1. นางอมัพร นิลภิรมย์ Risk Management and  Enterprise Risk Management
2. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกจิการ
3. นางสาวกญัญา บศุยารศัมี ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกจิการ
4. พลตำรวจตรวัีนชัย วิสุทธินันท์ ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกจิการ
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใช้เพ่ือประโยชนส่์วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดังน้ี

• ให้ความรู้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กำหนดใหผู้้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 ตอ่สำนกังานคณะกรรมการกำกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑท่ี์กำหนด โดยให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกลา่วใหแ้กบ่ริษัทเพือ่เกบ็เป็นหลกัฐาน

• ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหาร และพนักงานท่ีทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ห้ามทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสำคญัน้ันต่อบุคคลอ่ืน

• ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน มีการกำหนดหา้มพนักงานบริษัทฯ เปิดเผยความลบัของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัย
หากมกีารฝ่าฝืน



รายงานประจำปี 255138

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะสำหรับรถยนต์เพ่ือส่งโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการผลติช้ินส่วนทอ่ไอเสีย ขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาคลชั เป็นพิเศษ นอกจากนัน้ ยังมีการผลิตช้ินส่วนสำหรบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองจักรกลการเกษตร บริษัทย่อย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอะไหล่ท่ีใช้ทดแทนช้ินส่วนเดิม (REM Part) เพ่ือจำหน่าย
ท่ัวประเทศ บริษัทย่อย YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling) ซ่ึงได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด
(JIG) เคร่ืองมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์บบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดำเนนิธุรกิจดังน้ี

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ แยกตามผลติภัณฑ์ ได้ดังน้ี

ผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ชุดท่อไอเสีย 44.90% 41.47% 59.10%

ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาครัช 11.25% 12.16% 8.14%

ช้ินงานขึน้รูปโลหะ 38.78% 39.77% 32.17%

เครือ่งมือท่ีใช้ในการผลติ 5.07% 6.60% 0.59%

รวม 100% 100% 100%
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วิกฤตการเงนิโลก

วิกฤตการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ภายหลังได้ลุกลามเป็นวิกฤตการเงินโลกนั้น เริ่มจากการเพิ่มขึ้น และลดลง
ของราคาทรัพย์สินในตลาดที่อยู่อาศัย (Boom and bust in housing markets) การเก็งกำไร การลงทุนและ กู้ยืม/ให้สินเชื่อ
ความเสีย่งสูง ก่อนก่อตัวเป็นปัญหาซับไพรม์ในตลาดสนิเช่ือท่ีอยู่อาศัย (Sub-prime in housing markets) ในปี 2550

ปัญหาในสถาบันการเงินมีความชัดเจนและทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน 2551 เมื่อรัฐบาลสหรัฐ
ประกาศเขา้ยึดกิจการบริษัท Fannie Mae และ Freddie Mac ซ่ึงเป็นสถาบันสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยขนาดใหญข่อง สหรัฐ ในวันท่ี 7
กันยายน 2551 และอีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมา Lehman Brothers ซ่ึงเป็นวาณิชธนกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐ ประกาศล้มละลาย
และมีการประมาณการวา่มีสถาบันการเงนิในสหรัฐล้มมากกวา่ 100 สถาบัน

ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย

ปัญหาวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ ซึ่งได้ลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ได้ปะทุในปี 2551 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศทีพ่ึ่งพาการสง่ออกกว่าร้อยละ 70 ของ GDP เน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ ของบรรดประเทศ
คู่ค้าท่ีส่ังซ้ือสินค้าจากไทย ไม่ว่าจะเปน็กลุ่มอียู จีน ออสเตรเลยี เป็นต้น จนถึงข้ันเขา้สู่ภาวะถดถอย (Recession) ในอีกหลาย
ประเทศ โดยผลกระทบดังกล่าวได้สะท้อนมายังการหดตัวทางเศรษฐกิจของไทย โดยในไตรมาส 4 ของปี 51 คาดว่า GDP จะหดตัวท่ี
ร้อยละ -2.0 ถึง -3.0 ต่อปี

เมื่อพิจารณาการส่งออกของไทย จะพบว่ากว่าร้อยละ 75 ของการส่งออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกดังกล่าว ได้ส่งผลให้อัตราการขยายตวัของการสง่ออกสินค้าอุตสาหกรรมชะลอลง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออก 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ ที่ล้วนมีความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกจิโลก (World Demand Growth Linkage Effect) ในระดบัสูง ท้ังนี ้ ได้มีสัญญาณการสง่ออกทีอ่าจถงึขัน้หดตวัลง
(การขยายตวัติดลบ) ในปี 2552 โดยในเดอืน พ.ย.51 น้ัน ปริมาณการส่งออกท้ัง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมตา่งหดตวัลง ท่ีร้อยละ -22.9
-16.2 และ -3.0 ต่อปี ตามลำดบั

ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยเปน็อุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความสำคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทย โดยรัฐบาล
ได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้า
เพือ่ส่งออกอยูป่ระมาณรอ้ยละ 50 โดยมโีครงสรา้งสนิคา้ส่งออก แบ่งเปน็ รถแวนและปิก๊อัพ ร้อยละ 49.0 รถนัง่ ร้อยละ 37.6
รถบัสและรถบรรทุก ร้อยละ 8.2 รถจักรยานยนต ์ ร้อยละ 4.0 และรถจักรยาน ร้อยละ 1.3 ท้ังน้ี เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออก
ในช่วงม.ค.-พ.ย.51 มีมูลค่ารวม 16,947 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตวัร้อยละ 32.5 ต่อปี ชะลอตัวลงจากป ี2550
ท่ีขยายตวัร้อยละ 24.6 ต่อปี โดยคูค้่าหลักของสินค้ายานยนต ์ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนเีซีย EU15 และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นตลาดอนัดับ
1 2 3 และ 4 ตามลำดบั ในช่วง 11 เดือนแรกของป ี2551 พบว่ามีแนวโนม้แย่ลงจากตน้ปีอย่างมาก

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
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ภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปี 2551

การผลติรถยนต์

ในป ี 2551 มีปริมาณการผลติรถยนตท์ัง้สิน้ 1,394,029 คนั โดยแบง่เปน็ รถยนตน์ัง่จำนวน 401,474 คนั รถกระบะ
1 ตัน จำนวน 974,775 คัน และ รถยนตเ์พ่ือการพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จำนวน 17,780 คัน การผลิตรถยนตร์วมเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 โดยประเภทรถยนต์ที่มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ รถยนต์นั่ง
มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.27 รองลงมาคือรถกระบะ 1 ตัน มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.78 ส่วนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์
มีการผลิตลดลง ร้อยละ 24.41

ท่ีมา : สถาบันยานยนต์

การจำหนา่ยรถยนตใ์นประเทศ

ในปี 2551 มีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์รวม 615,269 คัน ซึ ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.53
เม่ือเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2550 (631,251 คัน)

ท่ีมา : สถาบันยานยนต์

ยอดผลิตรถยนตใ์นประเทศ ปี2551

ยอดผลิต (คัน)

ยอดขายรถยนตใ์นประเทศ ปี2551

ยอดขาย (คัน)
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ตลาดรถยนต์น่ัง ตลาดรถยนตน่ั์งยังมีการเติบโตอย่างมากโดยมยีอดขายทัง้ส้ิน 239,954 คัน คิดเป็นอัตราการเตบิโต
เม่ือเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2550 (182,767 คัน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.29 รถยนต์น่ังขนาด 1,501-1,800 CC มีปริมาณการขาย
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 46.90 ในขณะเดียวกันรถยนต์น่ังขนาด 2,501-3,000 CC ข้ึนไปมีปริมาณการขายลดลงมากทีสุ่ด คือร้อยละ
29.07

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และถือเป็นประเภทรถ
ท่ีมีตลาดใหญ่ท่ีสุดของไทย มียอดขายท้ังส้ิน 334,282 คัน (ท้ังน้ียอดขายดังกล่าวได้รวมรถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (PPV) จำนวน 22,812
คัน) โดยมีอัตราการเตบิโตเม่ือเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2550 (405,865 คัน) ลดลงร้อยละ 17.64

ตลาดรถเพ่ือการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดตา่งๆ ประกอบด้วยรถบรรทุกน้อยกว่า 1 ตัน
รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุกขนาดนอ้ยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ ่และ รถโดยสาร (VAN & MICRO BUS) มียอดขาย
จำนวน 41,033 คัน มีอัตราการเติบโตเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 (42,619 คัน) ลดลงร้อยละ 3.72 โดยท่ีรถบรรทุกน้อยกว่า
5 ตัน มีอัตราการเตบิโตลดลงมากทีสุ่ด คือลดลงร้อยละ 28.33 ในขณะทีร่ถกระบะขนาดบรรทกุน้อยกว่า 1 ตัน มีอัตราการเตบิโต
สูงสุดถึงร้อยละ 246.54

ท่ีมา : สถาบันยานยนต์

การส่งออก-นำเข้ารถยนต์

การส่งออกรถยนตปี์ 2551 มีมูลค่าการส่งออกท้ังส้ิน 346,162.54 ล้านบาท มีอัตราการเพิม่ข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปี
2550 ซ่ึงมีมูลค่า 297,168.81 ล้านบาท ร้อยละ 16.49โดยรถยนตท่ี์มีการส่งออกมากทีสุ่ดได้แก่ การส่งออกรถยนตน่ั์งเป็นมูลค่า
165,895.03 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 127,571.28 ล้านบาท ร้อยละ 30.04 และรถแวนและรถปิกอัพ
ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออก จำนวน 148,745.45 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 141,793.45 ล้านบาท ร้อยละ
4.90 ส่วนการสง่ออกรถบสัและรถบรรทกุมีมูลค่าจำนวน 31,522.06 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของป ี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า
27,804.08 ล้านบาท ร้อยละ 17.60 โดยในป ี2551 (ม.ค.-ธ.ค.) ประเทศทีไ่ทยส่งออกรถแวนและรถปกิอัพมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก
ไดแ้ก ่ออสเตรเลยี ซาอดุอิาระเบยี รัสเซยีสหราชอาณาจกัร และอนิโดนเีซยี ส่วนประเทศทีไ่ทยสง่ออกรถยนตน์ัง่ไปมากทีสุ่ด 5
อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนเีซีย ซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซยี

รถยนตน์ัง่ 239,954

รถยนตเ์พือ่การพาณชิย ์41,033

รถกระบะ 1 ตนั 334,282

สัดส่วนรถยนตท่ี์จำหน่ายในประเทศ ปี 2551



บรษิทั ยานภณัฑ์ จำกดั (มหาชน) 43

การนำเขา้รถยนต์ปี 2551 มีมูลค่าการนำเขา้ 31,844.76 ล้านบาท มีอัตราการนำเขา้เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550
ซ่ึงมีมูลค่า 22,740.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ40.03 โดยรถยนต์ท่ีมีการนำเข้ามากท่ีสุดได้แก่ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า
16,385.19 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 14,162.56 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.69 ส่วนการนำเขา้
รถยนตน่ั์งมีมูลค่า 15,459.58 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 8,578.32 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80.22
โดยในปี 2551 ประเทศทีไ่ทยนำเขา้รถโดยสารและรถบรรทกุมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ ญ่ีปุ่น อินโดนเีซีย สิงค์โปร อินเดีย และจีน
ส่วนประเทศทีไ่ทยนำเขา้รถยนตน่ั์งมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนเีซีย เยอรมันและแอฟรกิาใต้

การส่งออก-นำเข้าช้ินส่วนยานยนต ์ (ช้ินส่วนรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถจกัรยานยนต)์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก
รวมท้ังส้ิน 345,886.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 300,125.03 ล้านบาท ร้อยละ 15.25 โดยจำแนก
เป็นช้ินส่วนรถยนตมู์ลค่า 322,051.23 ล้านบาท และช้ินส่วนรถจักรยานยนตมู์ลค่า 23,834.95 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออก
ตามลำดบั ดังน้ี ส่วนประกอบและอปุกรณ์ช้ินส่วนอ่ืนๆ 143,995.03 ล้านบาท เคร่ืองยนตสั์นดาปภายในแบบลกูสูบ 69,492.99
ล้านบาท ยางยานพาหนะ 68,956.98 ล้านบาท ส่วนประกอบรถจกัรยานยนต ์23,834.95 ล้านบาท ชุดสายไฟรถยนต ์13,093.51
ล้านบาท หม้อแบตเตอร่ีและส่วนประกอบ 7,787.81 ล้านบาท เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเคร่ืองยนต์และส่วนประกอบ
6,691.86 ล้านบาท เพลาส่งกำลังและขอ้เหว่ียง 6,852.05 ล้านบาท และกระจกนริภัยและกระจกรถยนต ์5,181.02 ล้านบาท

การนำเขา้ชิน้สว่นยานยนตร์วมของไทยในป ี 2551 (ม.ค.-ธ.ค.) ไดมี้การนำเขา้ชิน้สว่นยานยนตร์วมทัง้ชิน้สว่นรถยนต์
และช้ินส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่าท้ังส้ิน 244,566.93 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ซ่ึงมีมูลค่า 206,463.39 ล้านบาท
ร้อยละ 18.46 โดยมีการนำเขา้ช้ินส่วนรถยนตเ์ป็นมูลค่า 230,453.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ร้อยละ 17.32
และนำเขา้ช้ินส่วนรถจักรยานยนตเ์ป็นมูลค่า 14,113.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปี 2550 ร้อยละ 40.58 โดยช้ินส่วน
รถยนต์ท่ีนำเข้าน้ัน จำแนกเปน็ส่วนประกอบและอปุกรณ์รถยนต์รวมท้ังโครงรถและตวัถังมูลค่า111,552.54 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดยีวกันของปี 2550 ร้อยละ 13.04 เคร่ืองยนตเ์พลาส่งกำลังและส่วนประกอบอืน่ๆ มูลค่า 97,513.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดยีวกันของปี 2550 ร้อยละ 21.40 ยางรถยนตมู์ลค่า 7,577.61 ล้านบาท ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปี 2550 ร้อยละ 0.64
และส่วนประกอบและอปุกรณ์อ่ืนๆ มูลค่า 13,809.98 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปี 2550 ร้อยละ 39.68

แนวโนม้อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย

ประมาณการณก์ารผลิตยานยนตข์องไทยในป ี 2552 ช่วงไตรมาสแรก คาดวา่ อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยโดยรวม
จะมีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เป็นผลมาจากผลกระทบของวิกฤติการณ์การเงินของสหรัฐฯ ที่เริ่มกระจายไปทั่วโลก
จากเศรษฐกจิระบบเปิดท่ีมีการค้าขายซ่ึงกันและกัน แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที ่2 และ 3 อุตสาหกรรมยานยนตจ์ะเร่ิมฟ้ืนตัว
โดยคาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2552 จะมีการผลิตจำนวน 1.07 ล้านคัน ลดลง 23% เมื่อเทียบกับปี 2551
โดยมีปริมาณการขายในประเทศประมาณ 490,000 คัน ลดลง 21% เมื่อเทียบกับปี 2551 และปริมาณการส่งออกประมาณ
580,000 คัน ลดลง 25% เม่ือเทียบกับปี 2551อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์มีปริมาณการผลิต 1.67 ล้านคัน ลดลง 13% เม่ือเทียบกับ
ปี 2551 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือขายในประเทศจำนวน 1.5 ล้านคัน ลดลง 13% เม่ือเทียบกับปี 2551 การส่งออกรถจักรยานยนต์
จำนวน 157,000 คัน เพ่ิมข้ึน 4% เม่ือเทียบกับปี 2551



รายงานประจำปี 255144

รถยนต์ 2552 2551 %Growth

ผลิต 1,070,673 1,394,029 -23.41%

ขาย 487,457 615,269 -20.77%

ส่งออก 583,216 776,241 -24.87%

แต่อย่างไรก็ตามปีหน้ากลุ่มยานยนต์ไทย ยังมองเห็นแสงสว่างในโอกาสท่ามกลางวิกฤติของอุตสาหกรรมรถยนต์
เพราะยังพอมีปัจจัยบวกช่วยพยุงการส่งออกยานยนต์ในปีหน้าไม่ให้ขยายตัวลดลงกว่านี ้ คือการได้รับคืนสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) จากสหภาพยโุรป (อียู) ซ่ึงจะทำให้รถปิกอัพท่ีคิดเป็นสัดส่วน 100% หรือท้ังหมดของการสง่ออกรถยนต์
สำเร็จรูปไปตลาดอยูี    ได้รับการลดภาษใีนเครือ่งยนตม์ากกวา่ 2500 ซีซี   6.5% จากอัตราภาษนีำเขา้ปกต ิ 10% และรถทีมี่
เคร่ืองยนตน้์อยกว่า 2500 ซีซี   ภาษีนำเขา้เหลือ15.4% จากอัตราภาษปีกติ 22% โดยเริม่มีผลวันท่ี 1 ม.ค. 52

และในปี2551 ได้มีการเปิดเสรีการค้าร่วมกันระหว่างประเทศไทยรว่มกับในบางประเทศในหมวดยานยนต ์เช่น อาเซียน
และอินเดีย และในส่วนของการลงทนุในโครงการอีโคคาร์น้ัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีค่ายรถบางค่ายได้ส่งสัญญาณท่ีจะชะลอการลงทุน
ออกไปบ้าง  เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มกำลังซื้อที่อาจหดตัว แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับ
ตลาดรถยนต์ในอนาคต ดังน้ันจึงเช่ือว่าเม่ือสถานการณ์ตลาดรถยนต์เร่ิมดีข้ึน  แนวโน้มการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงาน
และรถยนต์ท่ีใช้พลังงานทดแทน จะกลับมาโดดเด่นและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ไทยต่อไป ทำให้
คาดวา่นา่จะยงัเปน็ตลาดทีไ่ทยจะยงัคงใชเ้ป็นลู่ทางในการขยายตลาดไดอ้ยู่

นอกจากนี ้ ในสว่นของผูป้ระกอบการชิน้สว่นในรปูแบบ OEM นัน้พยายามทีจ่ะเพิม่การขยายตลาดไปสูต่ลาดชิน้สว่น
REM เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ตลาดอะไหล่รถยนต์เป็นตลาดที่ยังขยายตัวได้ดี โดยอาจจะอาศัยโอกาสที่เป็นผู้ผลิต
ช้ินส่วนเพ่ือใช้ประกอบในรถยนต์ท่ีขายในประเทศเอง ช้ินส่วนท่ีผลิตจึงรับรองคุณภาพได้ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพไม่ต่างจากช้ินส่วน
ที่ประกอบในรถยนต์ใหม่ รวมถึงการได้เปรียบจากราคาที่อาจถูกลงเนื่องการการประหยัดต่อขนาด (economies of scale)
ท้ังน้ีเพ่ือเข้าไปทดแทนการนำเขา้อะไหล่จากต่างประเทศ และเพ่ิมโอกาสแก่อุตสาหกรรมช้ินส่วนไทยในการขยายตลาดการสง่ออก
อะไหล่รถยนต์ไปต่างประเทศได้   ซึ่งแม้ว่าตลาดรถยนต์ไทยในช่วง 1 ถึง 2 ปีนี้อาจจะดูซบเซาไปบ้าง แต่ด้วยความแข็งแกร่ง
ของพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทั้งระบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้โดยภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
ทำใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ทยจะยงัคงมกีารลงทนุตอ่เนือ่งในอนาคต
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การควบคมุคุณภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีข้อผิดพลาด
อาจทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาการควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหว่าง
กระบวนการผลติ และการตรวจสอบผลติภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัทฯ ได้รับประกาศนยีบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS
16949:2002 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีบริษัทค่ายรถยนต์ให้การยอมรับโดยท่ัวไป นอกจากน้ัน
บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากผู้ผลิตรถยนตใ์นด้านต่างๆ

สำหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
Tooling ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถผลิต Tooling ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย YNPE ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 และ YNPI ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:
2000 ซ่ึงเป็นการยนืยันและเสรมิสร้างความมัน่ใจให้กับลูกค้าเดิม และเป็นการดงึดูดลูกค้าผู้ผลิตรถยนตร์ายใหม่ๆ อีกด้วย

การส่งมอบ

นอกจากการมุ่งเน้นท่ีคุณภาพสินค้าแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการท่ีดีต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นการส่งมอบ
สินค้าตรงตอ่เวลา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการบริหารการผลติภายใตร้ะบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนำหลกัการ Just-
In-Time : JIT มาใช้ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบช้ินงานให้ถึงมือลูกค้าได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ำหนด และลดต้นทุนในการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับเลือกจากค่ายโตโยตา้ ให้เป็นบริษัทต้นแบบในการนำระบบ TPS
มาใช้เพ่ือให้มีประสิทธภิาพดา้นการบรหิารการผลติ

ศักยภาพในการผลติท่ีครบวงจร

กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลติท่ีครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบและผลติ Tooling จนถึงการผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ
โดย กลุ่มบริษัท ฯ มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทันสมัย มีเคร่ืองป๊ัม (Press Machine) ขนาดตัง้แต่ 35 ถึง 2,400
ตัน รวมกว่า 290 เคร่ือง เคร่ืองเช่ือม (Welding Machine) เคร่ืองดัดท่อระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Bending) เคร่ืองข้ึนรูปช้ินงาน
(Forming Machine) และอ่ืนๆ รวมกว่า 780 เคร่ือง ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรบัการผลิตช้ินงานไดห้ลากหลายในปรมิาณมาก
นอกจากนัน้ YNPE ยงัมวีศิวกรออกแบบทีมี่ความเชีย่วชาญ และเครือ่งมอืการผลติทีท่นัสมยั โดยม ี CAD (Computer Aided
Design) / CAM (Computer Aided Manufacturing) และเครือ่ง CNC (Computer Numerical Control) จำนวน 15 เคร่ือง
สามารถออกแบบและผลติ Tooling ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

การรักษาความสมัพันธท่ี์ดีกับค่ายรถยนตต่์างๆ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถยนต์ต่างๆ มาโดยตลอด เห็นได้จาการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ให้ค่ายรถโตโยตา้ และฮีโน่มาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี และเร่ิมเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนให้กับค่ายรถอีซูซุ ต้ังแต่ปี 2542

กลยทุธท์างการตลาด
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ฐานลกูคา้ท่ีแข็งแกรง่

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีติดต่อซ้ือขายกันมาต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเหล่าน้ี
มาโดยตลอด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเน้นการขยายฐานการผลติไปยังช้ินส่วนอ่ืนๆ ของลูกค้าปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการติดต่อลูกค้า
รายใหม่ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่

กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ :  Toyota / Hino Group, Isuzu /GM Group, Honda Group, Ford & Mazda Group,
Mitsubishi Group, Nissan Group

กลุ่มผู้ผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้า : Emerson (Copeland)

กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร  :  โชคชัยจักรกลการเกษตร, คูโบต้า คอร์ปเปอเรช่ัน, บางกอกโคมตัสุ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในการประกอบธรุกิจผลิตช้ินส่วนรถยนตข์องกลุม่บริษัทฯ สามารถประเมนิปัจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และสง่ผล

กระทบต่อการดำเนนิงานในอนาคต ได้ดังน้ี

1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงลูกคา้รายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถโตโยต้า ดังนั้น หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์
อันยาวนานกับค่ายรถโตโยต้า โดยเร่ิมเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกวา่ 30 ปี และได้รับความไว้วางใจ
ตลอดมา โดยสัดส่วนรายไดจ้ากค่ายรถโตโยตา้ เพ่ิมข้ึนจากประมาณรอ้ยละ 54 ของรายไดร้วมปี 2549 มาเป็นประมาณรอ้ยละ
61 ของรายไดร้วมปี 2550 และประมาณรอ้ยละ 80 ของรายไดร้วมปี 2551

จากการที่บริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนน้อยราย ทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าไปร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรณีที่เกิดปัญหา หรือลูกค้าร้องขอ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นใน
การบริการท่ีรวดเร็ว  ดังจะเห็นได้จากยอดรายไดข้องบริษัทฯ ท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายฐานรายไดใ้ห้กระจายไปยงัลูกค้ารายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือทำให้สัดส่วน
รายไดจ้ากลกูคา้รายใหญมี่สัดส่วนทีล่ดลง

2 ความเสีย่งจากความผนัผวนทางดา้นราคาวตัถุดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ได้แก่ เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 83 ของยอดขายในป ี2551 ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศ และที่ผ่านมามีการผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
อาจทำให้ต้นทุนเกิดการผันผวน ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการผันผวนของราคาเหลก็ คือ สภาวะอุปสงค์-อุปทานท้ังในภูมิภาคและตลาด
โลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นจากการเรียกชำระค่าชดเชย
จากการเพิม่ขึน้ของวตัถดุบิ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการส่ังซ้ือเหล็กซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 2 รายและเปน็บริษัทในเครอื
ของค่ายรถโตโยตา้ ได้แก่ บริษัท โตโยตา้ ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 68 ของต้นทุน
วัตถุดิบเหล็ก ถึงแม้ว่าบริษัทฯมีความสามารถในการจดัหาวัตถุดิบเหล็กได้จากหลายแหลง่ แต่บริษัทฯ เลือกซ้ือจากแหล่งดังกล่าว
เน่ืองจากมคุีณภาพตรงตามทีค่่ายรถกำหนด รวมท้ังราคาและเงือ่นไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม

อีกท้ังบริษัทฯ ยังสามารถปรับราคาช้ินงานหากราคาวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลง โดยจะปรับราคาช้ินงานไดทุ้กๆ  6 - 8
เดือน และสามารถปรับราคาย้อนหลังเพื่อรับค่าชดเชย หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่าราคาที่ตกลงกันในเบื้องต้นในรูปแบบ
ของการเพิ่มหรือลดหนี้ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการปรับราคาวัตถุดิบนั้นจะช่วยลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกดิขึน้จากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบได้
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3 ความเสีย่งดา้นการเงนิ

• ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินต่างประเทศในระดบัต่ำ เน่ืองจากรายการคา้ส่วนใหญท่ี่เกิดข้ึน
เป็นการคา้ในประเทศไทยจงึใช้สกุลเงนิบาทเปน็หลกั

• ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีหน้ีสินกับสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 7,100
ล้านบาท อัตราดอกเบีย้เงินกู้สำหรับลูกค้าช้ันดีในประเทศ (MLR: Minimum Loan Rate) บริษัทเช่ือว่า ความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไมส่่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทมีอัตราส่วน หน้ีสินต่อทุน (D/E) อยู่ท่ี
3.2 เท่า

• ความเสีย่งจากการใหสิ้นเชือ่

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบาย
การให้สินเช่ือท่ีระมัดระวัง และลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและได้รับ
การสนับสนุนทางการเงนิจากบริษัทใหญ่ท่ีต่างประเทศ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย อย่างเป็นสาระ
สำคัญจากการเกบ็หน้ีจากลูกค้าเหล่าน้ัน นอกจากนีบ้ริษัทได้ประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมนิผล
ของฝ่ายบริหารเกีย่วกับความสามารถในการจา่ยชำระหนีข้องลูกหน้ีท่ีคงค้างอยู่ ณ วันส้ินงวด

4 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล

เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯจึงอาจได้รับผลกระทบทั้งใน
เชิงบวกและในเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงของภาษีศุลกากรและการกีดกันทางการค้า เช่น การเปล่ียนแปลงภาษีนำเข้าของช้ินส่วน
รถยนต์จะกระทบความสามารถของบรษัิทในการแขง่ขันกับผู้ผลิตจากตา่งประเทศ เช่น การลดภาษนีำเข้าช้ินส่วนอาจทำใหคู่้แข่ง
ต่างประเทศสามารถแข่งขันกับบริษัททางด้านราคาและต้นทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการตกลงกับประเทศ
ในอาเซียนเก่ียวกับการเปิดเสรีของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสัญญาการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้ข้อตกลงสิทธิพิเศษ
ทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ่งการเปิดเสรีภายใต้ระบบ AFTA จะทำให้ภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตภายในอาเซียน
ลดเหลอืร้อยละ 0-5 และคาดวา่จะทำใหป้ระเทศคูค้่าภายในอาเซยีนใชป้ระโยชนท์างภาษน้ีีเพือ่เพิม่การคา้ระหวา่งกนั ถึงแมว่้า
มาตรการนีจ้ะช่วยบริษัทฯ ในด้านการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศคูค้่าภายในอาเซยีนแต่ในทางกลบักันคู่แข่งจากต่างประเทศ
ก็สามารถเขา้มาแขง่ขันในตลาดภายในประเทศไดเ้พ่ิมมากขึน้  นอกจากนีค้วามไมแ่น่นอนทางการเมอืงท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ
ยังอาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรฐับาลและความตอ่เน่ืองของนโยบาย รวมท้ังโครงการตา่ง ๆ  ท่ีรัฐบาลได้มีการวางแผน เช่น
แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนตร่์วมกับการวางแผนใชพ้ลังงานของประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถยนตอี์โคคาร์
รถยนต์พลังงานร่วมที่ให้ก๊าชเอ็นจีวีร่วมกับน้ำมัน รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ตอ่ทศิทางอตุสาหกรรมรถยนตใ์นไทย ทีจ่ะสง่ผลดตีอ่การเดนิหนา้โครงการตา่งๆ  ตอ่ไปได ้ โดยเฉพาะโครงการรถยนตอี์โคคาร์
ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าการส่งออกทั้งรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  อาจมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม
ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ และความไม่แน่นอนทางการเมอืง  บริษัทฯ ได้มีนโยบายพัฒนา
การออกแบบผลติภัณฑ์ และดำเนนิการลดตน้ทุนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ราคาสินค้าของบริษัทฯ สามารถแขง่ขันได้
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5 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ

บริษัท ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน  ซึ่งเริมส่อเค้ารุนแรงชัดเจนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป
อันจะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การดำเนนิธุรกิจของบริษัทใน ปี  2552 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

ดังนั้น  ทุกหน่วยงานได้ร่วมประชุมหารือ  เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งกำหนดมาตรการรองรับ
เพ่ือบรรเทาความเสยีหายทีจ่ะเกิดข้ึน  โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี

ความเสีย่ง มาตรการแกไ้ข
1. การตลาด

1.1 รายไดล้ดลง 1.1 แสวงหาลกูคา้กลุ่มธุรกิจอ่ืนทีไ่ม่ใช่ยานยนต์
1.2 ลูกหนีผิ้ดนดัชำระ 1.2 แบ่ง Port Folio ให้เจ้าหน้าท่ีติดตามอยา่งใกล้ชิด

2. การผลติ
2.1 จำนวนคนในระบบการผลติมีมากกวา่ปริมาณงาน 2.1 รวมงานทีแ่ยกกันทำอยูแ่ต่ละโรงงานใหอ้ยู่ ณ แห่งเดียว

เรียกงานทีจ้่างภายนอก กลับมาทำเอง
ประเมินผลการทำงาน  เพ่ือรักษาคนทีมี่ศักยภาพไว้

3. บุคคล
3.1 จำนวนลกูจ้างทัง้หมดของบรษัิทเกนิความจำเปน็ 3.1 เลิกจ้าง/ลดจำนวนพนกังานชัว่คราว

โครงการออกกอ่นเกษียณ  (Early Retirement)
4. การเงนิ

4.1 ต้นทุนการผลติสูง 4.1 ฝ่ายจดัซ้ือต้องเจรจาตอ่รองหรอืหาแหลง่วตัถดิุบ
ท่ีมีราคาตำ่ ฝ่ายผลิตเพ่ิม Yield Ratio และลด

ปริมาณของเสยี
    4.2 ขาดสภาพคลอ่ง 4.2  เจรจาขยายเวลาการชำระหนี้

6 ความเสีย่งจากการมผู้ีบริหารหลกัเพียงกลุม่เดียว

กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นผู้บริหารหลักท่ีมีความสำคัญมากต่อบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ก่อต้ังและมีประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ากกวา่ 50 ปี และยงัมีความสมัพันธท์างธรุกิจท่ีดีกับค่ายรถโตโยตา้ซ่ึงเปน็ลูกคา้รายใหญ ่ โดยตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหลักของบริษัทฯ และเป็นผู้รับผิดชอบในการหาลูกค้า ดังน้ัน
หากขาดกลุม่ตระกูลพันธ์พาณิชย์แล้ว อาจทำใหบ้ริษัทฯ ประสบปัญหาในการรกัษาลูกค้า และการหาลกูค้ารายใหมไ่ด้ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซ่ึงจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 43.37 จึงมีแรงจูงใจเพียงพอ
ท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง  ด้วยเหตุน้ี ความเส่ียงท่ีกลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ จะออกจากการบริหารบริษัทฯ
จึงมีน้อย ย่ิงไปกวา่น้ัน ท่ีผ่านมา กลุ่มพันธ์พาณชิย์ ยังมีความพยายามทีจ่ะสร้างทมีบริหารมืออาชีพ เพ่ือคอยช่วยเหลอืบริษัทฯ
ในการดำเนนิธรุกิจ อาท ิการสรา้งทมีการตลาดรบัผิดชอบส่วนการตลาดในประเทศ และตา่งประเทศเพือ่ดำเนนิงานศกึษาแผน
การผลิตของบริษัทผลิตรถยนต ์และทำการตดิต่อกับผู้ผลิตรถยนต ์/ ผู้ออกแบบช้ินส่วนรถยนตข์องค่ายรถต่างๆ เพ่ือเข้าไปทำการ
เสนองาน ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนนิธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต ท้ังน้ี กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ จะเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลหลักในการ
บริหารงาน เน่ืองจากถอืหุ้นในสัดส่วนร้อยละ.43.37 ซ่ึงเป็นเสียงส่วนใหญท่ี่สามารถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด
ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรอืข้อบังคับบริษัทกำหนดใหต้้องได?รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโครงสร้างการจัดการ
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ของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยเฉพาะในกรณกีารเข้าทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการรวมถึงบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมัุติรายการนัน้ ๆ

7 ความเสีย่งจากการแขง่ขันในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์

บริษัทฯ ดำเนนิธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนตเ์ป็นหลัก โดยมีรายได้คิดเป็นอัตราส่วนกว่าร้อยละ 95 ของรายไดร้วมปี 2549,
2550 และ 2551 ซ่ึงอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนรถยนต ์มีคู่แข่งจำนวนมากราย ท้ังผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศ และผู้ผลิตช้ินส่วนจาก
ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม เชือ่วา่ บริษัทฯ จะสามารถคงความเปน็ผูน้ำในอตุสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนตไ์ด้ ด้วยเหตผุลดังต่อไปน้ี

• บริษัทฯ มีกระบวนการผลติท่ีครบวงจร และได้มาตรฐาน ต้ังแต่การผลิต Tooling จนถึงการผลิตช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ
• คู่แข่งใหม่ท่ีจะมาต้ังถ่ินฐานการผลติในประเทศจะตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและตอ้งใช้เวลาเตรยีมการด้านโรงงาน เคร่ืองจักร

และบุคลากร เป็นระยะเวลานาน
• การได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพัฒนาของค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้แก่ บริษัท ซังโกะ จำกัด

บริษัท เทนเนโก ออโตโมทฟี จำกัด  บริษัท อินเตอร์ เซโกะ จำกัด บริษัท โชนัน ยูนิเทค จำกัด และ บริษัท ไดร์ฟโซล
เวิล์ดไวด์ จำกัด

• บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ IMV ของบริษัทลูกค้ารายใหญ่ที่ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาใน เอเชีย –
แปซิฟิกโดยมีการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของลกูคา้มากทีสุ่ด

• ในอุตสาหกรรมรถยนต ์ผู้ผลิตรถยนตจ์ะส่ังซ้ือช้ินส่วนรถยนตแ์ต่ละช้ินจากผู้ผลิตเพียงรายเดยีวตลอดชว่งระยะการผลติ
(Part Life) ของรถยนตรุ่์นน้ันๆ ซ่ึงมีระยะเวลาเฉลีย่ประมาณ 4-7 ปี อีกท้ังยังมีความเปน็ไปได้สูงท่ีบริษัทผลิตรถยนต์
จะสั่งซื้อชิ้นส่วนชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตเดิมเมื่อมีการวางแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ เนื่องจากมีความคุ้นเคย มั่นใจใน
คุณภาพสนิค้า ความชำนาญทางดา้นเทคนคิและการสง่มอบสินค้าท่ีตรงตอ่เวลา

ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าเป็นการยากท่ีผู้ประกอบการรายอ่ืนจะสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ในด้านต้นทุน และเป็นการ
ยากทีจ่ะเจาะกลุม่ลูกคา้เดมิของบรษัิทฯ

8 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและความสูญเสียต่างๆ
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทได้  บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีนโยบายความปลอดภัย
ส่ิงแวดล้อม และชุมชนท่ีชัดเจน บริษัทฯ นำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 version 2004 มาใช้เพ่ือจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
และมุง่มัน่ใหก้ารดำเนนิงานตา่งๆ สอดคลอ้งหรอืมีมาตรฐานสงูกวา่ขอ้กำหนดของกฎหมายและขอ้บังคบัตา่งๆ ใหค้วามสำคญั
ต้ังแต่กระบวนการออกแบบโครงสรา้งพ้ืนฐานการผลติ  ระบบการผลิต  ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคมุการเฝ้าระวังภัย
รวมถึงมีการจัดการข้ันตอนการปฏบัิติงานและปรบัปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยให้ความสำคญัในด้านการเพิม่ศักยภาพบคุลากร
ด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกัน
อุบัติเหตุและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้
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ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันความเส่ียงทางดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง อาทิ  การฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนไีฟ โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคน้หาและประเมนิอันตราย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทำงานใหมี้
ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง  กิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัท้ังในงานและนอกงาน

สำหรับการดำเนนิงานดา้นส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้ัน บริษัทฯ มีการตรวจวดัและติดตามคุณภาพนำ้เสียท่ีระบาย
ออกสู่นอกโรงงาน  รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ท่ีทำงาน  และอากาศท่ีระบายออกสู่นอกโรงงานเพือ่เฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศไม่ให้ส่งผลกระท่อต่อสุขภาพอนามยัของพนกังานในการทำงาน   และชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด  อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้มีการนำเทคโนโลยด้ีานการจดัการมลพษิส่ิงแวดลอ้ม  เข้ามาประยกุต์ใช้  อาทิ การติดต้ังระบบบำบัด
ไอระเหยของสารเคม ี ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลติ กิจกรรมลดของเสยีท้ังจากกระบวนการผลติและการใชง้าน
ท่ัวไป เป็นต้น รวมถึงการนำเทคโนโลยด้ีานการอนรัุกษ์พลังงานมาประยกุต์ใช้ในการทำงาน  และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การประหยัดทรัพยากรในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   ซ่ึงการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการจัดทำเปน็คู่มือการดำเนนิงานไวอ้ย่างชดัเจน โดยบง่บอกถงึหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของหนว่ยงานตา่งๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดทำ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ทุกพื้นที่
นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้เข้าร่วมในการตรวจประเมินโรงงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบ
การปฏบัิติงาน และใหม่ั้นใจได้ว่าการปฏบัิติงานของทกุหนว่ยงานสามารถดำเนนิการไดต้ามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้

9 ความเสีย่งจากการควบคมุคณุภาพไม่ได้ตามบรรทดัฐานทีลู่กคา้กำหนด

เนื่องจากการประกอบยานยนต์มีความสลับซับซ้อนและมีชิ้นส่วนในการประกอบเป็นจำนวนมากจากผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์หลายราย  คุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
คำนึงถึง เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของผู้ผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผล
กระทบให้เกิดความเสียหายในวงกว้างทั้งในรูปของตัวเงินและชื่อเสียงของผู้ผลิตยานยนต์ ดังนั้นมาตรฐานทางด้านคุณภาพ
จึงไดถู้กกำหนดขึน้เพือ่เป็นบรรทดัฐานในการประเมนิคณุภาพของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์

อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ให้ความสำคญัในการควบคมุและพฒันามาตรฐานและคณุภาพในการผลติ เห็นได้จากการทีบ่ริษัทฯ
นำระบบคณุภาพ TS16949 และระบบคณุภาพ Q1 ซ่ึงเป็นระบบคุณภาพทีใ่ช้กับลูกค้ากลุ่ม Auto Alliance (Thailand) มาใช้ใน
การผลิต เพ่ือม่ันใจว่าคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานในทุกข้ันตอนการผลิต และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขันในตลาดท้ังใน
และตา่งประเทศ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีคดีท่ีข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์จำนวน 2 คดี คือ

คดีที่ 1. บริษัทเป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมินอิสระ
ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟอ้ง  ปัจจุบันบริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์เพ่ือให้พิจารณากลับคำพิพากษาของศาลชัน้ต้น

คดท่ีี  2. บริษัทเปน็โจทกด์ำเนนิการฟอ้งร้องขบัไล่เจ้าของทีดิ่นทีดิ่นขา้งเคยีงโรงงานแหง่ที ่ 2เน้ือท่ีพิพาทประมาณ 20
ตารางวา  ศาลช้ันต้นพิพากษาใหบ้ริษัทชนะคด ี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างจำเลยอทุธรณ์

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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รายการระหวา่งกนั
ในระหวา่งปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหวา่งกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซ่ึงผู้สอบบัญชีระบุไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ

1) บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (WETCO)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์

มูลค่าของ
รายการ

ลักษณะรายการที่สำคัญ (ล้านบาท) รายละเอียดและความจำเป็นในการทำรายการ การคิดราคา
 ปี 2551

1.1)  - รายได้จากการขายสินค้า 216.21 บริษัทฯ จำหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับค่าย ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
และให้บริการ รถยนต์ ISUZU ให้แก่ WETCO ตามปกติการค้า

- ลูกหนี้การค้า 49.66

1.2) - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทฯซื้อสินค้าจาก WETCO เป็นเงินเชื่อ
ตามปกติการค้า

1.3) - รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ 15.34 เปน็รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารกบั WETCO ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
- ลูกหนี้อื่น 2.55 โดยบรษัิทฯ ตกลงให ้WETCO เชา่พืน้ทีเ่ปน็

ทีต่ัง้สำนกังาน และพืน้ทีเ่พือ่ใชใ้นการผลติ
โดยบรษัิทฯ ตกลงเปน็ผูจั้ดหาแรงงาน บริการ
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เครือ่งจกัรและอปุกรณท์กุอยา่ง
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2) บริษัท วาย เอส ภัณฑ์  จำกัด (YSP)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 20.24 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์

มูลค่าของ
รายการ

ลักษณะรายการที่สำคัญ (ล้านบาท) รายละเอียดและความจำเป็นในการทำรายการ การคิดราคา
 ปี 2551

2.1) - รายได้จากการขายสินค้า 5,484.74 บริษัทฯ จำหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับค่าย ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
และให้บริการ รถยนต ์TOYOTA และชิน้สว่นรถยนตข์นาด

เลก็อืน่ๆ ใหแ้ก ่YSP ตามปกตกิารคา้
- ลูกหนี้การค้า 1,097.66

2.2)  - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 4,739.31 บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็กท่อ เพื่อนำมาใช้ ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
และให้บริการ ดำเนนิการผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยี ตามปกตกิารคา้

- เจ้าหนี้การค้า 2,174.00 บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินค้าจาก YSP
เป็นเงินเชื่อตามปกติการค้า

2.3) - รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ 0.50 เปน็รายไดค้า่เชา่ที ่YSP เชา่พืน้ทีส่ำนกังาน ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
ของบริษัทฯ

- ลูกหนี้อื่น 0.04

2.4) - เจา้หนีอ่ื้น 4.61 บริษัทซื้อสินค้าจาก YSP และค้างชำระเกิน ราคาตลาด
กำหนด

- ดอกเบี้ยจ่ายและ 12.78
ค่าใช้จ่ายอื่น

3) บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จำกัด (YDT)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพรษิฐ์ พันธ์พาณิชย์

มูลค่าของ
รายการ

ลักษณะรายการที่สำคัญ (ล้านบาท) รายละเอียดและความจำเป็นในการทำรายการ การคิดราคา
 ปี 2551

3.1)  - รายได้จากการขายสินค้า 0.17 บริษัทย่อยผลิตแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานขึ้นรูป ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
และให้บริการ ชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายให้แก่ YDT

- รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ -
- ลูกหนี้การค้า 0.034

3.2) - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 42.58 บริษทัฯ วา่จา้ง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
และให้บริการ ด้วยระบบกระแสไฟฟ้าสำหรับงานขึ้นรูป

- เจ้าหนี้การค้า 10.21 ช้ินสว่นรถยนต ์และจา้งผลติแมพ่มิพโ์ลหะ
ตามปกติการค้า
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2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว

- ไม่มี -

มาตรการหรอืข้ันตอนการอนมัุติการทำรายการระหวา่งกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหวา่งกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
การกำหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยคำนงึถึงประโยชนสู์งสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

นโยบายหรอืแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกันในอนาคต

1. รายการทีเ่กดิขึน้เปน็ปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อสินค้าและวัตถุดิบ และการขายสินค้า เป็นรายการ
ที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและติธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาอนมัุติในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบัิติดังกลา่ว

2. รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้คราว

รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การซ้ือขายท่ีดินจากผู้ท่ีเก่ียวข้องกัน การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง
การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ๆ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเปน็ไปตามเงือ่นไขราคาทีเ่หมาะสม

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โครงการในอนาคต

- ไม่มี -
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กจิกรรมทางสงัคมและรางวลัตา่งๆ

ปันน้ำใจสู่น้อง คร้ังท่ี2

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้อง
คร้ังท่ี 2” โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
แก่เด็กนักเร ียน และโรงเร ียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2551 โดยมีนางอัมพร
นิลภิรมย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่(คนท่ี 6 จากซ้าย) เป็นประธานใน
พิธีมอบ เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 2551 ณ. ยานภณัฑ์ โรงงาน 2

ยานภัณฑ์ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดพิธี
“ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” จำนวน 7 ตัว โดยมอบให้แก่ธนาคารโค-กระบือ
เพื ่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนกังาน
เขา้ร่วมในพธีิดงักลา่ว

กลุ่มบริษัทยานภัณฑ์ ร่วมบริจาคโลหติกับสภากาชาด

กลุ่มบริษัทยานภัณฑ์ จัดกิจกรรม “หน่ึงหยดเพ่ือเพ่ือนคร้ังท่ี 3”
ในวันที่ 25 กันยายน 2551 โดยร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด
เพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยทีต้่องการโลหติ และไดม้อบส่ิงของอปุโภค-บริโภค
เพือ่สนับสนุนการดำเนนิงานของสภากาชาดไทย
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1.  QCC Presentation contest “Honorable Mention”

Award 2008

2. QA Improvement Activity (Certificate of
Success Volunteer Group)

3. QA Improvement Activity (Completion in the Contest) 4. TPS Leader Award (TPS Activity)

6. HRD Activity “Best Improvement”5. TPS Activity (Completion in the Contest)

7. Safety Activity (Successful Completion in level B) 8. Safety Activity (For great support as core
company)



บรษิทั ยานภณัฑ์ จำกดั (มหาชน) 59

ฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงาน

งบการเงนิ

รายงานผูส้อบบัญชี

งบการเงนิรวมปี 2549

ผู้สอบบัญชี : ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4306 บริษัท เอส พี  ออดิท จำกัด

สรุปรายงานผูส้อบบัญชี : ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ และให้ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ผลการดำเนนิงานรวมและผลการดำเนนิงานเฉพาะบรษัิท และกระแสเงนิสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบรษัิท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองท่ัวไป

งบการเงนิรวมปี 2550

ผู้สอบบัญชี : ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4306 บริษัท เอส พี  ออดิท จำกัด

: นายสุชาติ  พาณิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4475 บริษัท เอส พี  ออดิท จำกัด

สรุปรายงานผูส้อบบัญชี : ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ และให้ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัของแตล่ะปีของบรษัิท
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

งบการเงนิรวมปี 2551

ผู้สอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแ์ต้นท์
เซอร์วิสเซส จำกัด

: อำพล  จำนงควั์ฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคานแ์ต้นท์
เซอร์วิสเซส  จำกัด

:  วรรญา  พุทธเสถยีร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคานแ์ต้นท์
เซอร์วิสเซส  จำกัด

:  นริส  เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคานแ์ต้นท์
เซอร์วิสเซส  จำกัด
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สรุปรายงานผูส้อบบัญชี : ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยถือเป็นการ
ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ ์ในส่วนของส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ตามวิธีส่วนได้เสียส้ินสุดวันท่ี 31
ธันวาคม 2551 ของบริษัท วอร์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงงบการเงนิของบริษัทร่วม
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการให้ผุ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วมตรวจสอบบัญชี  และในส่วนของนโยบาย
การบญัชเีกีย่วกบัการวดัมลูคา่เริม่แรกของทีด่นิในงบการเงนิรวม  ซ่ึงบรษัิทรว่มทัง้ 3 แหง่รบัรู้ทีด่นิ
ด้วยวิธีราคาทุน  ทั้งนี้บริษัทร่วมทั้ง 3 บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการประเมินราคาที่ดินโดย
ผู้ประเมินอิรสะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2552 ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนเกินจากการตีราคาที่ดินในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2551 จึงยังไม่ได้รวม
ผลกระทบของนโยบายบัญชีที่แตกต่างกัน  สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะงบการเงินของบริษัท
ยานภณัฑ์  จำกัด (มหาชน) ถูกต้องตามควรในสาระสำคญัตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ตารางสรุปงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทนุ 2549 2550 2551
งบรวม (ปรับปรุงใหม)่ งบรวม งบรวม

รายได้จากการขายและบริการ 4,936.24 100.00% 5,444.38 100.00% 9,407.32 100.00%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 4,341.77 87.96% 5,215.25 95.79% 9,131.88 97.07%

กำไรขัน้ต้น 594.47 12.04% 229.13 4.21% 275.44 2.93%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 277.28 5.62% 310.80 5.71% 353.59 3.76%

กำไรจากการขายและใหบ้ริการ 317.19 6.43% -81.67 -1.50% -78.15 -0.83%
กำไรจากการจำหนา่ยทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
รายได้อื่น 51.26 1.04% 49.77 0.91% 75.80 0.81%
ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ที่ดิน  -2.38 -0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

กำไรจากการดำเนนิงาน 367.47 7.44% -32.92 -0.60% -2.35 -0.02%

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 132.77 2.69% 181.98 3.34% 259.26 2.76%
กำไรกอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงินได้ 500.24 10.13% 149.05 2.74% 256.91 2.73%

ดอกเบี้ยจ่าย 334.48 6.78% 383.66 7.05% 430.15 4.57%
ภาษีเงินได้ 18.47 0.37% 5.45 0.10% -5.88 -0.06%

กำไรสทุธสิำหรับงวด 147.29 2.98% -240.06 -4.41% -179.12 -1.90%
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งบดุล 2549 2550 2551
งบรวม (ปรับปรุงใหม่) งบรวม งบรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246.51 8.75% 351.72 11.04% 245.69 5.83%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 377.06 13.38% 338.27 10.62% 1,154.78 27.42%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ- ทั่วไป 749.07 26.57% 1,141.03 35.81% 1,083.37 25.73%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
สินค้าคงเหลือ 1,242.63 44.08% 1,116.40 35.04% 1,478.93 35.12%
อื่นๆ 203.52 7.22% 238.71 7.49% 248.45 5.90%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,818.79 26.31% 3,186.13 26.90% 4,211.22 30.72%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 1.11 0.01% 1.27 0.01% 1.22 0.01%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 589.90 7.47% 732.57 8.46% 928.91 9.78%
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,673.90 84.52% 7,430.94 85.82% 8,449.77 88.97%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17.13 0.22% 36.22 0.42% 41.11 0.43%
ค่าความนิยม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
เงินค่ามัดจำเครื่องจักร 537.07 6.80% 381.72 4.41% 2.11 0.02%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 62.61 0.79% 76.13 0.88% 74.63 0.79%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,896.53 73.69% 8,658.85 73.10% 9,497.74 69.28%

รวมสินทรัพย์ 10,715.33 100.00% 11,844.98 100.00% 13,708.96 100.00%
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,755.04 59.67% 3,595.92 60.52% 2,973.12 46.98%
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 367.80 7.97% 559.47 9.42% 2,145.42 33.90%
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 672.42 14.56% 812.25 13.67% 648.57 10.25%
เจ้าหนี้จากการขายลดแฟคตอริ่ง 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 36.10 0.78% 30.51 0.51% 50.77 0.80%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 656.88 14.23% 831.67 14.00% 437.28 6.91%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดในหนึ่งปี 28.32 0.61% 20.24 0.34% 17.17 0.27%
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 100.20 2.17% 91.74 1.54% 55.78 0.88%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,616.76 62.58% 5,941.81 67.81% 6,328.10 60.58%
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,725.76 98.76% 2,798.44 99.21% 4,102.26 99.64%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 29.36 1.06% 16.35 0.58% 14.40 0.35%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 4.96 0.18% 5.95 0.21% 0.00 0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,760.07 37.42% 2,820.74 32.19% 4,116.94 39.42%

รวมหนี้สิน 7,376.84 68.84% 8,762.55 73.98% 10,445.05 76.19%
ทุนเรือนหุ้น- หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ
เต็มมูลค่า 1,600.00 47.93% 1,600.00 51.91% 1,600.00 49.02%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,230.40 36.85% 1,230.40 39.92% 1,230.40 37.70%
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 360.60 2.63%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
  -สำรองตามกฎหมาย 31.46 0.94% 38.82 1.26% 38.82 1.19%
  -อื่นๆ 1.00 0.03% 1.00 0.03% 1.00 0.03%
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 475.64 14.25% 212.21 6.88% 33.10 1.01%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,338.49 31.16% 3,082.43 26.02% 3,263.91 23.81%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,715.33 100.00% 11,844.98 100.00% 13,708.96 100.00%

หน่วย : ล้านบาท
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อัตราส่วน
2549

2550 2551(ปรับปรุงใหม่)
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)
อัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (เทา่) 0.61 0.54 0.67
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.34 0.35 0.43
อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 4.02 4.18 4.20
ระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 91 87 87
อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 3.49 4.67 6.17
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 104 78 59
อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 3.49 4.67 4.38
ระยะเวลาชำระหนี ้(วนั) 90 86 83
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขัน้ตน้ (%) 12.04% 4.21% 2.93%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%) 6.43% -1.50% 0%
อัตรากำไรสทุธ ิ(%) 2.98% -4.41% -1.90%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.41% -7.79% -5.49%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.37% -2.03% -1.31%
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 1.87% -2.77% -2.12%
อัตราสว่นการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่) 0.46 0.46 0.69
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสว่นหนีสิ้นตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.21 2.84 3.20
อัตราสว่นความสามารถในการชำระดอกเบีย้ (เทา่) 1.50 0.39 1.97
ข้อมลูต่อหุน้ (Per Share Analysis)*
จำนวนหุน้ (พนัหุน้) 320,000 320,000 1,600,000
ราคาพารต์อ่หุน้ (บาท) 5.00 5.00 1.00
กำไรสทุธติอ่หุน้ (บาท) * 0.46 -0.75 -0.11
P/E ** 10.65 -5.09 -2.45
อตัราการเจรญิเตบิโต (Growth Ratio)
สินทรพัยร์วม (%) 11.48% 10.54% 15.74%
หนีสิ้นรวม (%) 15.76% 18.78% 19.88%
รายไดจ้ากการขาย (%) 4.94% 10.29% 72.79%
ต้นทุนขาย (%) 4.91% 20.12% 75.10%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (%) 36.97% 12.09% 13.77%

กำไรสทุธ ิ(%) 137.92% -262.98% -25.39%

หมายเหตุ * กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2548 คำนวณจากกำไรสทุธิหารด้วยจำนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก
** P/E Ratio คำนวณจากราคาหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
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การวิเคราะหผ์ลการดำเนนิงานและฐานะการเงนิ

ผลการดำเนนิงาน

ด้านรายได้

รายได้จากการขายและบรกิารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนจาก  5,444 ล้านบาทในป ี2550 เป็น 9,407 ล้านบาท
ในปี 2551  เพิ่มขึ้น 3,963 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 72.79 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการย้ายสายการผลิต
ชุดท่อไอเสียจากบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์  จำกัด มาทำการผลิตภายในโรงงานแหง่ท่ี 3 ของบริษัท  ท้ังน้ีเม่ือพิจารณา
รายได้จากการขายและบรกิารพบวา่ กลุ่มบริษัทมียอดขายทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2549 ท่ีมียอดขายเพยีง 4,936 ล้านบาท
จนถึงปัจจุบัน ปี 2551 บริษัทมียอดขายสูงถึง 9,407 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต ์และรายไดข้องบริษัทมีโอกาสในการขยายตวัท่ีดีในอนาคต

รายได้อ่ืนจำนวน 75.80 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 26.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.30 เน่ืองจากในปี
2551 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินกลับบางส่วน  ในปี 2551 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก
บริษัทร่วมทุนจำนวน 259.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 42.47% เม่ือเทียบปี 2550 ท่ีมียอดส่วนแบ่งกำไรจากบรษัิทร่วมทุนจำนวน 181.98
ล้านบาท เน่ืองจากปี 2551 บริษัทร่วมทุนมีผลการดำเนนิงานทีดี่ข้ึนกว่าปีก่อน โดยเฉพราะอยา่งย่ิงบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนการถอืหุ้นอยู่ 20.24%

 โครงสร้างรายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยฯแบ่งตามสายธรุกิจ มีรายละเอียดดังน้ี

ผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ชุดท่อไอเสีย 44.90% 41.47% 59.10%

ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาครัช 11.25% 12.16% 8.14%

ช้ินงานขึน้รูปโลหะ 38.78% 39.77% 32.17%

เครือ่งมือท่ีใช้ในการผลติ 5.07% 6.60% 0.59%

รวม 100% 100% 100%

• รายได้จากการจำหนา่ยท่อไอเสีย (Exhaust)

รายได้จากการจำหน่ายท่องไอเสีย (Exhaust) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.10
ของรายไดร้วมสำหรับปี 2551 ซ่ึงเป็นการจำหนา่ยให้กับค่ายรถยนตโ์ตโยตา้ และ จีเอ็ม/อีซูซุ เป็นหลัก

• รายได้จากการจำหนา่ยขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช  (ABC)

รายได้จากการจำหนา่ยขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (ABC) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
8.14 ของรายไดร้วมสำหรับปี 2551 ซ่ึงเป็นการจำหนา่ยให้กับค่ายรถยนตโ์ตโยตา้ และ จีเอ็ม/อีซูซุ เป็นหลัก

• รายได้จากการจำหนา่ยงานข้ึนรูปโลหะอ่ืน ๆ (Press part)

รายได้จากการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.17
ของรายไดจ้ากการจำหนา่ยรวมสำหรบัปี 2551 ซ่ึงเป็นการจำหนา่ยให้กับค่ายรถยนตต่์างๆ และ กลุ่มอุตสาหกรรมอืน่ๆ
เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ เคร่ืองจักรกลการเกษตร
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• รายได้จากการจำหนา่ยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.59 ของรายได้จาก

การจำหนา่ยรวมปี 2551 ซ่ึงรายไดจ้ากการจำหนา่ยส่วนใหญม่าจาก model: 669L และ model : Honda 2AP เป็นต้น

ต้นทนุขาย
ในปี 2551 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 9,131.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 75.10% เม่ือเทียบกับปี 2550 ท่ีมีต้นทุนขายจำนวน

5,444.38 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขัน้ต้นปี 2551 เท่ากับ 2.93%  และในปี 2550 เท่ากับ 4.21% หรือลดลง 1.28% ซ่ึงเป็นผล
มาจากค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามเมื่อเทียบกับปีก่อนเช่น  ค่าเสื่อมราคา  ค่าใช้จ่ายในการย้ายสาย
การผลิต  เน่ืองจากปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการย้ายสายการผลิตชุดท่อไอเสียมาจากบริษัทร่วมทุน ซ่ึงย้ายมาทำการผลิตท่ีโรงงานแหง่
ท่ี  3  จึงทำใหเ้กิดการสูญเสียในระหวา่ง การทดสอบเครือ่งจักร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 310.80 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 353.59

ล้านบาทในป ี2551 หรือเพ่ิมข้ึน 42.79 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายทีร้่อยละ 5.71 ในปี 2550 และร้อยละ 3.76 ในปี
2551  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารท่ีเกิดข้ึนในปี 2551 สอดคล้องตามยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึน

ดอกเบีย้จา่ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2551 เท่ากับ 430.15 ล้านบาท และปี 2550 เท่ากับ 383.66 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.12 ซ่ึงสาเหตขุองการเพิม่ข้ึนน้ันเป็นผลจากเงนิทุนหมุนเวียน และเงนิกู้ยืมระยะยาวทีเ่พ่ิมข้ึน

กำไร
ผลการดำเนนิงานประจำป ี2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 179.12 ล้านบาทลดลง 25.39% จากปี 2550

ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 240.06 ล้านบาทซึ่งผลขาดทุนที่ลดลงจากปีก่อนในงวดนี้เกิน 20% เป็นผลมาจากบริษัทมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตที่ดีขึ้นอีกทั้งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากการย้ายสายการผลิตชุดท่อไอเสียจากบริษัทร่วมทุนมาผลิตที่โรงงาน
แห่งท่ี 3

ฐานะทางการเงนิ

สินทรพัย์
ณ. ส้ินปี 2551 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 13,708.96 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,863.98 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ

15.74 โดยมีสาเหตหุลักมาจาก ลูกหน้ีการค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมข้ึน 816.51 ล้านบาทซึง่ส่วนใหญม่าจาก บริษัท วาย เอส
ภัณฑ์ จำกัด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สิทธิเพิ่มขึ้น 1,018.83 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนวิธี
การบันทึกราคาทีดิ่นจากเดมิ บันทึกด้วยราคาทนุเร่ิมแรก เป็นราคาทนุท่ีตีใหม่ซ่ึงราคาดงักล่าวมาจากการประเมนิโดยผูป้ระเมิน
อิสระ

หนี้สิน
 ส้ินปี 2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 10,445.05 ล้านบาทหรอืเพ่ิมข้ึน 1,682.50 ล้านบาทเมือ่เทียบกับปี 2550 ท่ีมีจำนวน

8,762.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของ เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 1,585.95 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เพ่ิมจาก บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด ซ่ึงเป็นรายการซ้ือวัตถุดิบท่ีใช้สำหรับผลิต ชุดท่อไอเสียท่ีย้ายสายการผลิตมาท่ีบริษัท
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ส่วนของผูถ้อืหุน้

ณ. ส้ินปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 3,263.91 ล้านบาทเพิม่ข้ึน 181.48 ล้านบาทหรอืคิดเป็น 5.90%
เมื่อเทียบกับปี 2550  ที่มีจำนวน 3,082.43 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ส่วนเกินจากการตี
ราคาทีดิ่นในปี 2551

สภาพคลอ่ง

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ปี 2550 ปี 2551

กำไรจากการดำเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน 344.09 738.57
- กระแสเงนิสดจากการดำเนนิงาน 351.36 945.81
- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (1,297.04) (899.39)
- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,050.88 (152.46)

กระแสเงนิสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 105.21 (106.03)

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีกระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานในชว่งปี 2551 จำนวน 945.81 ล้านบาท มีกระแสเงนิสด
จากกิจกรรมการลงทุนติดลบ 899.39 ล้านบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจำนวน 152.46 ล้านบาท
ท้ังน้ีกระแสเงนิสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2550 ลดลง 106.03 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ 3.20 เท่าสำหรับปี 2551 เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ท่ีมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ
2.84 เท่าเนื่องจากปี 2551 ได้มีการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวจากการปรับโครงสร้างทางการเงินใหม่สำหรับรองรับคำสั่งซื้อ
ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และเพือ่เตรียมขยายกำลงัการผลิตจึงทำใหอั้ตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพ่ิมข้ึนจากปี 2550

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

1 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นายสมชาย คุรุจิตโกศล  980,000

2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นายอำพล  จำนงคว์ฒัน์ 400,000

3 บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสาววรรญา  พทุธเสถยีร 320,000
นายนรศิ  เสาวลกัษณส์กลุ
บรษัิท เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ทเ์ซอรว์สิเซส จำกดั

                                                    รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,700,000
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