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รายงานประจำาปี	25521บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทยอย

	 2549	 2550	 2551	 2552

	 งบรวม		 งบรวม	 งบรวม	 งบรวม

	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลจ�กงบก�รเงิน (หน่วย:ล้�นบ�ท)	 	 	 	

สินทรัพย์รวม	 10,715.32	 11,844.98	 13,647.07	 11,400.26

หนี้สินรวม	 7,376.84	 8,762.55	 10,445.04	 10,158.94

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,338.49	 3,082.43	 3,202.02	 1,241.32

รายได้จากการขายและบริการ	 4,936.24	 5,444.38	 9,407.32	 6,848.52

กำาไรขั้นต้น	 594.47	 229.13	 282.74	 (1,165.67)

กำาไรจากการดำาเนินงาน	 317.19	 (81.67)	 195.02	 (1,524.07)

กำาไรสุทธิ	 147.29	 (240.06)	 (241.00)	 (1,964.38)

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน	 	 	 	

อัตรากำาไรสุทธิ	(%)	 2.98%	 -4.41%	 -2.56%	 -28.68%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 4.41%	 -7.79%	 -7.52%	 -158.24%

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.46	 -75.00%	 -15.06%	 -122.00%

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 0.05	 -	 -	 -

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 10.43	 9.63	 2.00	 0.77

*	เปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก	5	บาท	เป็น	1	บาท	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2551		 	 	



รายงานประจำาปี	25522บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา		เป็นปีที่เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง		อันส่ง

ผลให้ผู้ประกอบในแต่ละอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ทั้งภายในและนอกประเทศ		ภายใต้ภาวะความ

ผันผวนที่เกิดขึ้น			คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน			ยังคงมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะดำาเนินการตามแนวทางของแผนธุรกิจและกลยุทธ์

ใหม่ที่ออกแบบขึ้นมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการดำาเนินแผนธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น	 	 เพื่อสร้างยอดขายและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม			

ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี			และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม		สำาหรับปี		2553		นั้น		กลยุทธ์ใหม่จะครอบคลุมใน

เรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะที่สูงขึ้น		นำาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ		และการลดต้นทุนค่าใช้

จ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง			เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆ	เพื่อยกระดับให้

บริษัทฯ		มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น		ซึ่งนับว่าเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากในการดำาเนินงานของบริษัทฯ		เพื่อรับมือ

กับปัญหาต่างๆ	ที่จะเข้ามาในอนาคต

	 คณะกรรมการบริษัทฯ			คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน		ตระหนักดีว่า			การเจริญเติบโตและก้าวหน้าของบริษัทฯ			เป็น

สิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน				จึงเสริมความเชื่อมั่นและปรับแผนกลยุทธ์ใหม่		เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันในอันที่จะก้าว

ขึน้สูก่ารเปน็ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตร์ายใหญข่องประเทศ			โดยไมล่ะทิง้การใหค้วามสำาคญัตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม		CSR		(Corporate	

Social	Responsibility)		ตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ			ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น			ลูกค้า			สถาบันการเงิน			ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ			ทุก

ท่าน			ที่ยังคงให้การสนับสนุนบริษัทฯ		อย่างดีเสมอมา		พร้อมทั้งขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อคณะผู้บริหารและพนักงาน			สำาหรับความ

ทุ่มเท		ความจริงใจ		และความวิริยะอุตสาหะที่อุทิศให้บริษัทฯ	โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง		จนทำาให้เกิด

ความมั่นใจว่าเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

	 วิชัย			ทองแตง

	 ประธานกรรมการบริษัท

สาสนจากประธานกรรมการบริษัท

 “สาํหรบัป  2553  นัน้  กลยทุธใหมจะครอบคลมุในเรือ่งการพฒันา

บุคลากรในองคกรใหมีทักษะที่สูงขึ้น  นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใชใน

การบริหารจัดการ  และการลดตนทุนคาใชจายอยางจริงจังและตอเนื่อง  

เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพและลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติและการ

ทํางานตางๆ เพื่อยกระดับใหบริษัทฯ  มีขีดความสามารถในการแขงขัน      

ที่สูงขึ้น”



รายงานประจำาปี	25523บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ที่ทางสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้	ดังนี้

	 1.	 พลโทไตรรัตน์			 ปินมณี	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นางสาวกัญญา			 บุศยารัศมี	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 พลตำารวจตรีวันชัย	 วิสุทธินันท์	 กรรมการตรวจสอบ

	 สำานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 (นายปิยพร		ลิ้มเจริญ	ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	16		พฤศจิกายน	2552)

	 คณะกรรมการตรวจสอบใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยในรอบปี	2552	คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท	ซึ่งสรุปสาระสำาคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

	 1.	สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี	2552	ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	ว่า

ได้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ	 ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ตา่งๆ		ทีเ่กีย่วกบัการจดัทำางบการเงนิ	มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง	หรอืการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช	ีรวมไปถงึการควบคมุภายใน

ของกระบวนการจัดทำางบการเงิน	 โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้งบการเงินของบริษัท	 ถูกต้อง	

โปร่งใส	และน่าเชื่อถือก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 2.	สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	ที่เหมาะสม	เพียงพอและ	มีประสิทธิภาพ	รวมถึงสอบทาน

ข้อเสนอแนะ	และผลการปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเข้าทดสอบระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2552

	 3.	สอบทานขอ้กำาหนดเกีย่วกบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	รวมถงึปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจ

สอบ	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศการปรบัปรงุขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์	ขอ้กำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 4.	 พิจารณาคัดเลือกและ	 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกา

รบริษัทฯ	 โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ	 ความเพียงพอของทรัพยากร	 และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานสอบบัญชีนั้น	 รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

	 5.	ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อหารือในประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

	 6.	สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้กีารปฏบิตัเิปน็ไปตามกฎหมาย	

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 7.	จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

	 8.	รบัทราบรายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมทัง้หารอืกบัฝา่ยจดัการทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัความ

เสี่ยงด้านต่างๆ	เช่น	ความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ	ความเสี่ยงด้านการตลาด	ความเสี่ยงด้านการผลิต			ความเสี่ยงด้านบุคลากร			และ

ความเสีย่งดา้นการเงนิ	รวมไปถงึการประเมนิความเสีย่งดว้ยตนเอง	เพือ่ทราบถงึผลกระทบของความเสีย่งตา่งๆ	และหาแนวทางในการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้สำานักตรวจสอบภายใน	ของบริษัทฯ	นำาผลการประเมินความเสี่ยงต่างๆ	ไปใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี	25524บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 9.	สอบทานผลการปฏิบัติงานและการติดตามการแก้ไขของสำานักตรวจสอบภายใน		และแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	

2553	ว่าได้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงต่างๆ	ของบริษัทฯ	ตลอดจนเสนอแนะและกำากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล	 	 และสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่อง		รวมทั้งพิจารณาให้การสนับสนุนด้านอัตรากำาลังและการพัฒนาบุคลากร

	 10.	สอบทานความเสี่ยงและผลกระทบเกี่ยวกับการขายหุ้น	YSP	 ให้กับ	บริษัท	ซังโกะ	 (เจแปน)	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ		

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม	กฎ	ระเบียบของ	สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเจ้า

หนี้สถาบันการเงิน

	 11.	รับทราบผลการตรวจสอบระบบการสั่งซื้อของบริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ตามคำาสั่งของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างอิสระในการพิจารณาและให้คำาแนะนำาเรื่องต่างๆ	ที่ตรวจสอบ	จึงเห็นว่าบริษัทฯ	

มีกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้	มีการดำาเนินงาน	และการปฏิบัติในประเด็น

ของรายการที่เกี่ยวโยงเป็นไปตามกฎหมายและ	ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่ดี	และมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 (พลโทไตรรัตน์		ปินมณี)

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2	มีนาคม	2553



รายงานประจำาปี	25525บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

ขอมูลทั่วไป

บริษัท	 :	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”,	“YNP”)	

ประกอบธุรกิจ	 :		ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ	โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่

	 	 			1.		ชุดท่อไอเสีย	(Exhaust	System)	

	 	 			2.		ชุดขาคันเร่ง	ขาเบรค	ขาคลัช		(Accelerate	Brake	Clutch	Pedal;	ABC)	

	 	 			3.		ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำาหรับรถยนต์	และอื่นๆ	(Press	Part)	

	 	 	ส่งจำาหน่ายโรงงานประกอบ	 (OEM:	 Original	 Equipment	 Manufacturing)	 และผู้ค้าชิ้นส่วน

อะไหล่รถยนต์ทั่วประเทศ	(REM:	Replacement	Equipment	Manufacturing)	โดยมีบริษัทย่อยเป็น													

ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต	 (Tooling)	 ได้แก่	 แม่พิมพ์	 (DIE)	 อุปกรณ์จับยึดที่ใช้ใน

การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์	(JIG)	อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงาน	(C/F:	Checking	Fixture)	และ

อุปกรณ์การผลิต	(Equipment)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่	 :		42	ซอยสุขุมวิท	81	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10260

โทรศัพท์สำ�นักง�นใหญ่	 :		0	2331	8000,	0	2311	1000

โทรส�ร	 :		0	2331	7398

ที่ตั้งโรงง�น YNP1		 :	 70	บางนา-ตราด	กม.ที่	12	ถนนกิ่งแก้ว	–	ลาดกระบัง	ตำาบลราชาเทวะ	อำาเภอบางพลี	

	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์โรงง�น YNP1	 :	 0	2316	7777

โทรส�ร	 :	 0	2316	9146

ที่ตั้งโรงง�น YNP2		 :	 3	หมู่	7	บางนา-ตราด	กม.ที่	12	ถนนกิ่งแก้ว	–	ลาดกระบัง	ตำาบลราชาเทวะ	อำาเภอบางพลี	

	 	 จังหวัด	สมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์โรงง�น YNP2	 :	 0	2175	2109,	0	2738	4070	-	79,	0	2738	4506	-	10

โทรส�ร	 :	 0	2326	6425

ที่ตั้งโรงง�น YNP3	 :	 55	หมู่	3	ตำาบลหนองจอก	อำาเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24130

โทรศัพท์โรงง�น YNP3	 :	 0	3857	8214	–	6,	0	3857	8855

โทรส�ร	 :		0	3857	8846

ที่ตั้งโรงง�น YNPE	 :		64	หมู่	12	บางนา-ตราด	กม.ที่	12	ถนนกิ่งแก้ว	–	ลาดกระบัง	ตำาบลราชาเทวะ	อำาเภอบางพลี	

	 	 จังหวัด	สมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์โรงง�นYNPE	 :	 0	2750	2299

โทรส�ร	 :	 0	2750	3808

ที่ตั้งโรงง�น YNPI	 :		42	ซอยสุขุมวิท	81	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10260

โทรศัพท์โรงง�น YNPI	 :	 0	2331	8000,	0	2311	1000

โทรส�ร	 :	 0	2331	7398

เลขทะเบียนบริษัท	 :		0107574700165	

โฮมเพจบริษัท	 :	 www.yarnapund.com	



โครงสรางการถือหุน

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

100% บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

9.55% บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด 25% บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด 30% บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด

100% บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

รายงานประจำาปี	25526บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)



รายงานประจำาปี	25527บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

ร�ยชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนถือหุ้น (%)

                                                   ( ล้�นบ�ท )

บริษัทในเครือ

บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	(	YNPE)		 ออกแบบและผลิตเครื่องมือ	 300	 100

	 	 	 ที่ใช้ในการผลิต	(Tooling	)

ที่อยู่			 :		64	ถ.บางนาตราด	กม.12	(ถ.กิ่งแก้ว-	

	 	 ลาดกระบัง)	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	

	 	 จ.สมุทรปราการ	10540

โทร	 :		0	2750	2299

แฟกซ์	 :		0	2750	3808

บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(YNPI)	 ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย	และ	 240	 100	 																																											

ที่อยู่			 :		42	ซ.สุขุมวิท	81	ถ.สุขุมวิท	ต.บางจาก	 งานขึ้นรูปโลหะ

	 	 อ.พระโขนง	กทม.10260

โทร		 :	 0	2331	8000,	0	2311	1000

แฟกซ์		 :	 0	2331	7398

บริษัทร่วมทุน	 	 	 	

บริษัท	วอล์คเกอร์	เอ็กซอสท์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 ประกอบชุดท่อไอเสียเพ่ือขาย	 80	 25

(	WETCO	)

ที่อยู่			 :		70	ถ.บางนาตราด	กม.12	(ถ.กิ่งแก้ว-

	 	 ลาดกระบัง)	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี

	 	 จ.สมุทรปราการ	10540

โทร			 :	 0	2316	8010,	0	2750	1620

แฟกซ์		 :		0	2750	1615

บริษัท	วาย	เอส	ภัณฑ์	จำากัด	(	YSP	)	 ผลิตชุดท่อไอเสีย	 1,414	 9.55

ที่อยู่			 :		90/3	หมู่	9	นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว	 ตัวแทนจำาหน่ายท่อ	(	Pipe	)

	 	 ถ.บางนาตราด	กม.36	ต.บางวัว	อ.บางปะกง	

					 	 จ.ฉะเชิงเทรา	24180

โทร		 :		0	3857	0875,	0	3852	2330

แฟกซ์		 :		0	3852	2373

บริษัท	ยานภัณฑ์	ไดโซะ	(ประเทศไทย)	จำากัด	(YDT)	 บริการชุบสีโลหะ,	อโลหะ	 20	 30

ที่อยู่			 :		700/507	หมู่	2	ต.บ้านเก่า	อ.พานทอง	 ด้วยกระแสไฟฟ้า

	 	 จ.ชลบุรี	20160

โทร			 :		0	3845	4717	-	9

แฟกซ์		 :	 0	3845	4721

บริษัทในเครือและบริษัทรวมทุน



รายงานประจำาปี	25528บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

บุคคลอางอิง

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 62		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย

	 	 กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 โทรศัพท์:	 0	2229	2800

	 	 โทรสาร:	 0	2654	5599

	 	 http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี	 :	 นายอำาพล		จำานงวัฒน์			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4663

	 	 และ/หรือนายนริศ		เสาวลักษณ์สกุล			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5369	

	 	 และ/หรือนางสาววรรญา		พุทธเสถียร			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4387	

	 	 บริษัท		เอส.เค.แอคเคาร์แต้นท์		เซอร์วิสเซส	จำากัด	

	 	 128/151	อาคารพญาไทพลาซ่า	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

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย	 :		 บริษัท	สำานักกฎหมายสากล	สยามพรีเมียร์	จำากัด

	 	 ชั้น	26	อาคาร	ดิ	ออฟฟิศเศส	แอท	เซ็นทรัล	เวิลด์

	 	 เลขที่	999/9	ถ.พระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน

	 	 กรุงเทพมหานคร	10330

	 	 โทรศัพท์:	 0	2646	1888

	 	 โทรสาร:	 0	2646	1919	 	 	 	



รายงานประจำาปี	25529บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

นายวิชัย  ทองแตง	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

2550	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 	 	 	

	 บริษัท	โรงพยาบาลศรีราชานคร	จำากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	

	 และประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	1	จำากัด

	 บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	2	จำากัด

	 บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	3	จำากัด

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 	

	 บริษัท	เปาโลเมดิค	จำากัด

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	

	 บริษัท	ประสิทธิ์พัฒนา	จำากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 	

	 บริษัท	โรงพยาบาลเปาโล	สมุทรปราการ	จำากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	

	 บริษัท	สำานักกฎหมายวิชัย	ทองแตง	จำากัด

2530	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	เมโทร	แมชชินเนอรี่	จำากัด	

	 และบริษัทในกลุ่ม

2547	-	2549	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ	 	

	 กรรมการอิสระ	

	 บริษัท	เค	พี	เอ็น	ออโตโมทีพ	จำากัด	(มหาชน)

2543	-	2546	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	เปาโล	เมดิค	จำากัด

2543	-	2544	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	ศิครินทร์	จำากัด	(มหาชน)

2541	-	2549	 รองประธานกรรมการ	

	 กลุ่มบริษัท	KPN

คณะกรรมการบริษัท

นายสัมพันธ  พันธพาณิชย	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริษัท

	 และประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	วายเอสภัณฑ์	จำากัด

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์ไดโซะ	(ประเทศไทย)	จำากัด

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	ข้าวรัชมงคล	จำากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	วอล์คเกอร์	เอ็กซอสท์	(ประเทศไทย)		

	 จำากัด	

2549	-	2552	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2545	-	2546	 กรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2544	-	2549	 กรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2539	-	2552	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	

	 บริษัท	วายเอสภัณฑ์	จำากัด

2523	-	2549	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)



รายงานประจำาปี	255210บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

นายชนินทร  เย็นสุดใจ	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัทและรองประธาน

	 กรรมการบริหาร	 	 	 	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	

	 ศูนย์วิจัยศึกษาและบำาบัดโรคมะเร็งและ

	 โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำาบัดโรค	

	 มะเร็ง	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

	 บริษัท	ประสิทธิ์พัฒนา	จำากัด	(มหาชน)	และ	

	 เครือโรงพยาบาลพญาไท

2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี		

	 บริหาร	

	 บริษัท	ไดโดมอน	กรุป	จำากัด		(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ		

	 บริหาร

	 บริษัท	สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง	จำากัด		

	 (มหาชน)

2546	-	2548	 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่		

	 บริหาร	 	

	 บริษัท	ประสิทธิ์พัฒนา	จำากัด	(มหาชน)	

	 และเครือโรงพยาบาลพญาไท

2543	-	2546	 กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	 	

	 บริษัท	เปาโล	เมดิค	จำากัด

นายพริษฐ  พันธพาณิชย 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัทและ

	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์ไดโซะ	(ประเทศไทย)	จำากัด

2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	วอล์คเกอร์	เอ็กซอสท์	(ประเทศไทย)		

	 จำากัด	

2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 ห้างหุ้นส่วน	พี-พลอยยนต์

2549	-	2552	 กรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2548	-	2551	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2545	-	2546	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2544	-	2549	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2539	-	2552	 กรรมการ	

	 บริษัท	วายเอสภัณฑ์	จำากัด

2522	-	2549	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)



รายงานประจำาปี	255211บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นางอรสโรชยา บุนนาค	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2533	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัทและ	

	 กรรมการบริหารอาวุโส	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน		

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

นางอมรรัตน  อังคเศกวิไล	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหา	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น	จำากัด

2541	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	เยเนอรัล	แคร์	โปรดักส์	จำากัด

2526	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	เยเนอรัล	แคนดี้	จำากัด



รายงานประจำาปี	255212บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

นางอัมพร  นิลภิรมย	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัทและ	

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2550	-	2552	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2549	-	2550	 กรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน		

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2544	-	2550	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2534	-	2550	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2533	-	2546	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

นางพรจิต  พันธพาณิชย	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน		

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย		

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

2533	-	2546	 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝา่ยขาย		

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด



รายงานประจำาปี	255213บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2545	-	2549	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	

	 บริษัท	วาย	เอ็น	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2543	-	2545		 Project	Controller	

	 URS	Corporation,	Washington,	DC,		

	 USA.

พลโทไตรรัตน  ปนมณ	ี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัทและ

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		

บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	

	 บริษัท	วัน	ชวน	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด

2544	-	2547	 ที่ปรึกษาพิเศษ	ผบ.	ทหารสูงสุด	

	 กองบัญชาการทหารสูงสุด



รายงานประจำาปี	255214บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

นางสาวกัญญา  บุศยารัศม	ี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษทและกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการพิจารณากำาหนด

	 ค่าตอบแทน	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2547	-	ปัจจุบัน	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ชำานาญการพิเศษ	

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

2545	-	2546	 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	

	 สำานักงานสรรพากร	พื้นที่สมุทรปราการ	2

2542	-	2545	 สรรพากรอำาเภอ	

	 สำานักงานสรรพากร	พื้นที่สมุทรปราการ	1

พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท	

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษทและกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหา	

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

2551	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร	

	 สภาผู้แทนราษฎร

2551	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์		

	 กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม

2551	-	2551	 ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 และการสื่อสาร(ICT)	

	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	

	 สื่อสาร(ICT)

2548	-	2549	 ที่ปรึกษากรรมาธิการตำารวจ	

2547	-	2549	 ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ	

	 วุฒิสมาชิก	

2546	-	2549	 ที่ปรึกษากรรมาธิการ	

	 การทหารสภาผู้แทนราษฎร

	

หมายเหตุ	:			1)	รวมหุ้นของมารดา	จำานวน	313,183,860	หุ้น	/	รวมหุ้นของภรรยา	จำานวน	400,000	หุ้น	

	 2)	รวมหุ้นของบุตร	จำานวน	770,000	หุ้น



รายงานประจำาปี	255215บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

โครงสรางองคกร

คณะกรรมการตรวจสอบ
พลโท	ไตรรัตน์	ปินมณี
กัญญา	บุศยารัศมี

พลตำารวจตรี	วันชัย	วิสุทธินันท์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิไลพรรณ	ลัธธนันท์
อัมพร	นิลภิรมย์

สมศักดิ์	กลิ่นกุหลาบ

คณะกรรมการสรรหา
พลตำารวจตรี	วันชัย	วิสุทธินันท์

พรทิพย์		ลัธธนันท์
อมรรัตน์		อังคเศกวิไล

ปิยพร	ลิ้มเจริญ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลโท	ไตรรัตน์	ปินมณี
กัญญา	บุศยารัศมี
พรจิต	พันธ์พาณิชย์
ปิยพร	ลิ้มเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท
วิชัย	ทองแตง

คณะกรรมการบริษัท
สัมพันธ์	พันธ์พาณิชย์
ชนินทร์	เย็นสุดใจ
พริษฐ์	พันธ์พาณิชย์
อรสโรชยา	บุนนาค
อมรรัตน์	อังคเศกวิไล

อัมพร	นิลภิรมย์
พรจิต	พันธ์พาณิชย์
พิไลพรรณ	ลัธธนันท์
พลโท	ไตรรัตน์	ปินมณี
กัญญา	บุศยารัศมี

พลตำารวจตรี	วันชัย	วิสุทธินันท์

ประธานกรรมการบริหาร
สัมพันธ์	พันธ์พาณิชย์

รองประธานกรรมการบริหาร
ชนินทร์	เย็นสุดใจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
พริษฐ์	พันธ์พาณิชย์
คณะกรรมการบริหาร
อรสโรชยา	บุนนาค
อัมพร	นิลภิรมย์

พรจิต	พันธ์พาณิชย์
ฐาณิสร์	ธนะสุนทร
สุรพันธ์	กันเขตต์

สำานักเลขา
SEC.:	กนิษฐ์นาถ	ทัดศรี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ประภัสสร	ศิริปัญโญ

สำานักตรวจสอบภายใน
DD.	:	กิตติ์	ไกรวีร์

สำานักกรรมการบริหาร
DD.	:	วิศิษฐ์	คงลิขิต

สำานักงานใหญ่
HD.	:	สาวิตรี	สิงหะคเชนทร์

สำานักวางแผนและพัฒนาองค์กร
DD.	:	วาสนา	กิจเจริญ

การตลาด
AGM.	:	ยิ่งศักดิ์	โลหิตบุตร์

ผู้ประสานงานบริหาร
EC.:	คงพันธ์	พันธ์พาณิชย์

โรงงาน	1
ED.:	สุรพันธ์	กันเขตต์	(รก.)

โรงงาน	2
PM.	:	สุชาติ	ศรีบุณยะแก้ว	(QMR)

โรงงาน	3
APM.	:	วิชาญ		ศรีมุข

วิศวกรรมการผลิต
GM.	:	สมศักดิ์	กลิ่นกุหลาบ

กรรมการบริหารอาวุโส	และ	
กรรมการบริหารด้านบัญชี	

และการเงิน
SED.	:	อรสโรชยา	บุนนาค

กรรมการบริหาร
ED.:	สุรพันธ์	กันเขตต์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
DMD.:	อัมพร	นิลภิรมย์

กรรมการบริหาร
ED	:	พรจิต	พันธ์พาณิชย์

ผู้ประสานงานบริหาร
EC.:	คงพันธ์	พันธ์พาณิชย์

กรรมการบริหาร
ED.:	สุรพันธ์	กันเขตต์

ผู้ประสานงานบริหาร
EC.:	คงพันธ์	พันธ์พาณิชย์

ที่ปรึกษาโรงงาน	(PE,QA)
EXC	ADV.:	คาเมอิ	(F1,2,3)

ADV.:	อิชิกาว่า	(F3)

ผู้ประสานงานบริหาร
EC.:	คงพันธ์	พันธ์พาณิชย์

กรรมการบริหาร
ED.:	ฐาณิสร์	ธนะสุนทร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เฉลิมพงษ์	สุภา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิตติ	กาลัญญตระกูล	(รก.)

ฝ่ายการเงิน
ธีรยุทธ	ลิมปนดุษฎี
อรุณี	เทียนกระจ่าง

ฝ่ายบัญชี	
อารีรัตน์	เกิดแย้ม
จุฑาทิพย์	ก่ำ�มะเริง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
รัชดา	สุวรรณจินดา
ฉัตรมณี	มะลิแย้ม

ฝ่ายกฎหมาย	
ประภัสสร	ศิริปัญโญ
ธนธรณ์	สุขอร่าม

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
วาสนา	กิจเจริญ	(รก.)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
ประยูร	ช่างเกวียน

ภัสราวรรณ	ดีประเสริฐ
อรัญญา	ศรีมุข
พีรนุช	ครุธแก้ว

ฝ่ายการตลาด
ราชพร	จันทวี

สมเกียรติ		แก้วสด

ฝ่ายจัดซื้อ
พรรณดวงจันทร์	นิลภิรมย์

วิภาทิพย์	สุทธิภู
ณัฐพล	แพร่สิริ

ฝ่ายผลิต
อามินทร์	เบ้าสุวรรณ

ฝ่ายผลิต
ประสาน	ปั้นทองดี

ฝ่ายบริหารโรงงาน	A
สาเนตร์	ใบกว้าง

ฝ่ายบริหารโรงงาน	B
ภมรรัตน์	รุ่งเรืองศิลป

ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ประยูร	ช่างเกวียน

ฝ่ายผลิต
วิชาญ	ศรีมุข	(รก.)

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	1
ทวี	บำารุงศิลป

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	2
นพดล	รักเดช

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	3
วรากร	ตั้งขบวนบุตร

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ดำารงศักดิ์	อินทรวัชระ
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	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่																 	 	 											ณ	วันที่	30	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2552

	 	 ชื่อ        จำ�นวนหุ้น  % ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

	 1.	 กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์	1)	 491,330,680	 30.71

	 2.	 นายชาญ	เลิศประเสริฐภากร	 215,589,760	 13.47

	 3.	 นายยุทธพงษ์		เสรีดีเลิศ	 92,893,500	 5.81

	 4.	 นายอำานวย	พิจิตรพงศ์ชัย	 79,917,600	 4.99

	 5.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 48,758,800	 3.05

	 6.	 นายสง่า	ตั้งจันศิริ	 33,765,000	 2.11

	 7.	 นางขันติยา	อัศวตั้งเสถียร	 19,000,000	 1.19

	 8.	 นายทวี	ตั้งจันศิริ	 18,700,000	 1.17

	 9.	 นายชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ	 18,100,000	 1.13

	 10.	 นางสาวเจิดนภางค์	ธรรมชวนวิริยะ	 16,181,000	 1.01

หมายเหตุ:
			1)	 กลุ่มพันธ์พาณิชย์	 ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 11	 ราย	 ได้แก่	 นางจำาลอง																							

พันธ์พาณิชย์,	 นายสัมพันธ์	 พันธ์พาณิชย์,	 นายพริษฐ์	 พันธ์พาณิชย์,	 นางอรสโรชยา	 บุนนาค,	 นางอมรรัตน์	 อังคเศกวิไล,										

นางอัมพร	นิลภิรมย์	 ,	นางพรจิต	พันธ์พาณิชย์,	 	นางสาวพิไลพรรณ	ลัธธนันท์,	นางวันทนา	พันธ์พาณิชย์,	นายกิตติภัทร์		

พันธ์พาณิชย์,	และ	นางสาวแก้วกาญจน์	พันธ์พาณิชย์	

 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปนผล

	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ	 30	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและสำารองตามกฎหมาย	 แต่ทั้งนี้							

การจ่ายเงินปันผลต้องนำาปัจจัยต่างๆ	มาพิจารณาประกอบ	เช่น	ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	สภาพคล่อง	การขยาย

ธุรกิจ	 และปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท	 โดยต้อง	 ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระเงินกู้สถาบัน														

การเงินต่างๆ	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น		

	 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปนผลของบริษัทย่อย

	 สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบ

กับงบลงทุนของบริษัทย่อย	โดยการจ่ายเงินปันผลทุกคราว	บริษัทย่อย	YNPE	และ	YNPI	ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารองอย่างน้อย	

หนึง่ในยีส่บิของเงนิกำาไรสทุธซิึง่บรษิทัทำามาหาไดจ้ากกจิการของบรษิทั	จนกวา่ทนุสำารองนัน้จะมจีำานวนถงึหนึง่ในสบิของจำานวนทนุของ

บริษัท	หรือมากกว่านั้น

โครงสรางผูถือหุน
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 การจัดการ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

	 โครงสร้างกรรมการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	 ผู้บริหาร	 และคณะกรรมการ										

4	ชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพิจารณากำาหนด								

ค่าตอบแทน	โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 1.	คณะกรรมการบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2552	จำานวน	12	ท่าน	ประกอบด้วย

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1.	 นายวิชัย						 ทองแตง	 ประธานกรรมการบริษัท

	 2.	 นายสัมพันธ์				 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการ

	 3.	 นายชนินทร์					 เย็นสุดใจ	 กรรมการ

	 4.	 นายพริษฐ์							 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการ

	 5	 นางอรสโรชยา					 บุนนาค	 กรรมการ

	 6	 นางอมรรัตน์				 อังคเศกวิไล	 กรรมการ

	 7	 นางอัมพร								 นิลภิรมย์	 กรรมการ

	 8	 นางพรจิต								 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการ

	 9	 นางสาวพิไลพรรณ			 ลัธธนันท์	 กรรมการ

	 10	 พลโทไตรรัตน์	 ปินมณี	 กรรมการ

	 11	 นางสาวกัญญา	 บุศยารัศมี	 กรรมการ

	 12	 พลตำารวจตรีวันชัย	 วิสุทธินันท์	 กรรมการ

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จผูกพันต�มหนังสือรับรองบริษัท 

	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	ไดล้งมตกิำาหนดกรรมการผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัเปน็ดงันี	้“นายสมัพนัธ	์พนัธพ์าณชิย,์	

นายพรษิฐ	์พนัธพ์าณชิย,์	นางอรสโรชยา	บนุนาค	และนางอมัพร	นลิภริมย	์กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตรา

สำาคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท 

(1)	 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย

กฎหมาย	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

(2)	 กำาหนดเปา้หมาย	แนวทาง	นโยบาย	และแผนงานของบรษิทั	ควบคมุกำากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการ

บริหารและผู้บริหาร	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เว้นแต่

ในเรื่องดังต่อไปนี้	 คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ	 ได้แก่	 เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้

ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท	การขาย	หรือโอน

กิจการของบริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น	หรือการซื้อ	หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท	

หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน	การทำา	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยว

กับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ		การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	การแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	รวมถึงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎ

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ	กำาหนด
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(3)	 คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจำานวนหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรใหเ้ปน็คณะกรรมการบรหิาร	โดยใหม้อีำานาจ

หนา้ทีบ่รหิารจดัการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการบรหิาร

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	

(4)	 คณะกรรมการบรษิทัอาจแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอำานาจใหบ้คุคลอืน่ใดใหด้ำาเนนิกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคมุ

ของคณะกรรมการหรอือาจมอบอำานาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วมอีำานาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาทีค่ณะ

กรรมการเห็นสมควร	 และคณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขอำานาจดังกล่าวได้	 ในกรณีที่คณะ

กรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำาหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจ	

การมอบอำานาจดงักลา่วตอ้งเปน็ไปตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ปน็กรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม	 และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำานาจนั้น	 ต้อง

บันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน	ทั้งนี้	การมอบอำานาจดังกล่าวจะต้องกำาหนดขอบเขต

อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำานาจไว้อย่างชัดเจน	และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้ผู้รับ

มอบอำานาจสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	มสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(5)	 พจิารณาอนมุตัใินการนำาสนิทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืไปเปน็ประกนั	หรอืเขา้ค้ำาประกนัใดๆ	ทีก่อ่ใหเ้กดิ

ภาระผูกพันแก่บริษัท

(6)	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ	ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

(7)	 พิจารณาอนุมัติการมอบอำานาจภายในบริษัท

(8)	 ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำ�เสมอ

(9)	 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

(10)	 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(11)	 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

(12)	 กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(13)	 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี		

และครอบคลมุในเรือ่งสำาคญั	ๆ 		ตามนโยบายเรือ่งขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีำาหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย

2. คณะกรรมก�รบริห�ร	

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1	 นายสัมพันธ์	 พันธ์พาณิชย์	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2	 นายชนินทร์	 เย็นสุดใจ	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3	 นายพริษฐ์	 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 4	 นางอรสโรชยา	 บุนนาค	 กรรมการบริหารอาวุโส

	 	 	 	 และกรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน

	 5	 นางอัมพร	 นิลภิรมย์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 6	 นายสุรพันธ์	 กันเขตต์	 กรรมการบริหาร

	 7	 นายฐาณิสร์	 ธนะสุนทร	 กรรมการบริหาร								
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นายชนนิทร์		เยน็สดุใจ			เขา้รบัตำาแหนง่รองประธานกรรมการบรหิาร		ดว้ยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ที่	28/2552		

เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2552		โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่	1	พฤศจิกายน	2552

	

	 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร 

(1)	 กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และหลักในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท	และให้มีอำานาจดำาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท		ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และข้อ

บังคับของบริษัท	

(2)	 จัดทำาโครงสร้างองค์กร	อำานาจบริหารองค์กร	โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	การฝึก

อบรม	และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท	ยกเว้นตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(3)	 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำาปีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำาเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ

(4)	 ตรวจสอบ	ตดิตามการดำาเนนินโยบาย	และแนวทางบรหิารงานตา่งๆ	ของบรษิทั	ทีก่ำาหนดเอาไวใ้หเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

(5)	 มีอำานาจพิจารณา	 กลั่นกรอง	 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(6)	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 รวมทั้งการชำาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	การจัด

ซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่น	และการใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ	ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า	300	

ลา้นบาท	โดยใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบดว้ย	หากเกนิวงเงนิทีก่ำาหนด	ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ

(7)	 มีอำานาจพิจารณาจัดสรรเงินบำาเหน็จ	เงินรางวัล	หรือผลตอบแทนต่างๆ	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(8)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท	

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำานาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท	 มีอำานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร		

	 อนึ่ง	 การอนุมัติรายการใดๆ	 ข้างต้น	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	มสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใด	(ตามขอ้บงัคบับรษิทั	และตาม

ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด)	ทำากับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่

เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตชัดเจน	ทั้งนี้	สำาหรับรายการที่กรรมการบริหาร		หรือ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วน

ได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิ

ออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น	
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	 3. ผู้บริห�ร 

				 ผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1	 นายสัมพันธ์	 พันธ์พาณิชย์	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2	 นายชนินทร์	 เย็นสุดใจ	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3	 นายพริษฐ์	 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 4	 นางอรสโรชยา	 บุนนาค	 กรรมการบริหารอาวุโส

	 	 	 				 	และกรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน

	 5	 นางอัมพร	 นิลภิรมย์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 6	 นายสุรพันธ์	 กันเขตต์	 กรรมการบริหาร

	 7	 นายฐาณิสร์	 ธนะสุนทร	 กรรมการบริหาร

นายชนินทร์	เย็นสุดใจ			ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร		ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	28/2552	

เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2552		โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่	1	พฤศจิกายน	2552

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของผู้บริห�ร

(1)	 มอีำานาจควบคมุการบรหิารงานของบรษิทัฯ	ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืคณะกรรมการบรหิารกำาหนด

ไว้	และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการบริหาร	ตามลำาดับ

(2)	 พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจำาปทีีฝ่า่ยบรหิารจดัทำาเพือ่นำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนมุตั	ิรวมทัง้ควบคมุ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีของแต่ละหน่วยงาน

(3)	 พิจารณาประเมินการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างสม่ำ�เสมอ	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจากภายในหรือ

ภายนอกบริษัท

(4)	 มีอำานาจสั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท

(5)	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ	และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท	ซึ่งรวมถึง	การอนุมัติ

การจดัซือ้เครือ่งจกัรและบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประโยชน	์และคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน	คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร	

และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการบริหาร	ภายในวงเงิน

สำาหรับแต่ละรายการไม่เกิน	100	ล้านบาท	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน	

(6)	 พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท	ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้างร้าน	หรือสถาบันการเงิน	เพื่อนำาเสนอ

คณะกรรมการบริหารอนุมัติ

(7)	 พจิารณาผลกำาไรและขาดทนุของบรษิทั	การเสนอจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลหรอืเงนิปนัผลประจำาป	ีเพือ่เสนอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

(8)	 ดำาเนินการใดๆ	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ตามการให้อำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท

	

	 ทั้งนี้	อำานาจหน้าที่ของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น	จะไม่รวมถึงอำานาจที่ทำาให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้	มสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใด	(ตามขอ้บงัคบับรษิทัและตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด)	ทำากับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ

กำาหนดขอบเขตชัดเจน							
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	 4. คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1.	 พลโทไตรรัตน์	 ปินมณี	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นางสาวกัญญา	 บุศยารัศมี	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 พลตำารวจตรีวันชัย	 วิสุทธินันท์	 กรรมการตรวจสอบ

	 นายปิยพร		ลิ้มเจริญ			ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ		เมื่อวันที่		17	พฤศจิกายน	2552

	 นายกิตติ์		ไกรวีร์				เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท	

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้การดำาเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ		และผู้ถือหุ้น		โดย

มีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

(1)	 สอบทานใหบ้รษิทั	มรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งตามทีค่วร	ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและมกีารเปดิเผยอ

ยา่งเพยีงพอ	โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจำา

ปี	คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน	หรือตรวจสอบรายการใด	ๆ	ที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่อง

สำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

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

และมีประสิทธิผล

(3)	 สอบทานใหบ้รษิทั	ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)	 พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	เบือ้งตน้ตอ่คณะกรรมการสรรหา		รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัช	ี	โดยคำานงึถงึความนา่เชือ่ถอื	ความเพยีงพอของทรพัยากร	และปรมิาณงานตรวจสอบของสำานกังานสอบบญัชี

นั้น	รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท		

(5)	 เขา้รว่มประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ย	1	ครัง้เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีน

เรื่องต่าง		ๆ

(6)	 พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7)	 จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	 	 ซึ่งรายงาน						

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(8)	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Management)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 	 และให้คำาแนะนำา						

คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(9)	 พจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	รวมถงึสอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่แผนตรวจสอบภายใน	การปฏบิตัิ

งานของสำานักตรวจสอบภายใน		อัตรากำาลังคนของสำานักตรวจสอบภายใน		และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

(10)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง		โยกย้าย	หรือถอดถอน	รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการสำานัก

ตรวจสอบภายใน		และบุคลากรของสำานักตรวจสอบภายใน



รายงานประจำาปี	255222บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

(11)	 พจิารณาสอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยั	และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบรษิทั			และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี

(12)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(13)	 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่	 	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญผู้บริหาร	 	 หรือพนักงานของบริษัท	 ที่เกี่ยวข้องมาให้

ความเห็น		ร่วมประชุม		หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

(14)	 มีอำานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด		เมื่อเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท		เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงด้วยดี

	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทั	ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบในกจิกรรมทกุประการของบรษิทัตอ่บคุคลภายนอกยงัคงเปน็ของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ

	 5. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1	 นางสาวพิไลพรรณ	 ลัธธนันท์	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2	 นางอัมพร	 นิลภิรมย์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3	 นายสมศักดิ์	 กลิ่นกุหลาบ	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 นายประยูร		ช่างเกวียน			เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

(1)	 กำาหนดนโยบาย	และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

(2)	 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	 โดยสามารถประเมินติดตาม	และดูแลปริมาณ

ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	รวมทั้งการสร้างการเตือนภัยล่วงหน้า

(3)	 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย				ระบบการบรหิารความเสีย่ง				ความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบาย

ดงักลา่วตอ่เนือ่ง		เพือ่ปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหเ้ปน็ไปดว้ยความรอบคอบ	รดักมุ	และมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น

(4)	 มอีำานาจในการแตง่ตัง้	และกำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการ	หรอืคณะทำางานในการบรหิารความเสีย่งแตล่ะประเภท

ของการบริษัทได้ตามความเหมาะสม	โดยจะต้องทำารายงานต่อคณะรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริษัท

(5)	 กำากับดูแล		ติดตาม		ควบคุมและตรวจสอบ			การดำาเนินงานของคณะกรรมการ			หรือคณะทำางานในการบริหารความเสี่ยง

และมีอำานาจเรียกเอกสาร	ข้อมูล	และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์

(6)	 รายงานความเสี่ยง	และการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้กับต่อคณะกรรมการ

บรหิาร	พรอ้มทัง้ดำาเนนิการเสนอแนะแนวทางการดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิาร

เพื่อพิจารณา

(7)	 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง	 เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน	 และสอดคล้องกับ

นโยบายและกลยุทธ์ที่กำาหนด
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	 6.คณะกรรมก�รสรรห�

								 คณะกรรมการสรรหา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1.	 พลตำารวจตรีวันชัย	 วิสุทธินันท์	 ประธานกรรมการสรรหา

	 2.	 นางพรทิพย์	 ลัธธนันท์	 กรรมการสรรหา

	 3.	 นางอมรรัตน์	 อังคเศกวิไล	 กรรมการสรรหา

	 4.	 นายปิยพร	 ลิ้มเจริญ	 กรรมการสรรหา

							 นายรัชดา		สุวรรณจินดา			เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�

(1)	 คัดเลือก	สรรหา	บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	อย่างมีหลักเกณฑ์	โปร่งใส	รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ	ที่ผู้ถือ

หุ้นแนะนำา	 (ถ้ามี)	 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	ความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ด้วยความระมัดระวัง	 ด้วยความซื่อสัตย์	 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่	 มีอายุที่เหมาะสม	 สุขภาพร่างกายแข็งแรง	

และ	จิตใจที่สมบูรณ์	สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ	มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า

(2)	 จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	 ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการ	

หรือ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

(3)	 ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ	จากคณะกรรมการบริษัท	และ	หรือ	คณะกรรมการอื่นๆ	เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย	

ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

(4)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ

7. คณะกรรมก�รพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทน

									คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำานวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

	 1.	 พลโทไตรรัตน์	 ปินมณี	 ประธานกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

	 2.	 นางสาวกัญญา	 บุศยารัศมี	 รองกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

	 3.	 นายปิยพร	 ลิ้มเจริญ	 กรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

	 4.	 นางพรจิต	 พันธ์พาณิชย์	 กรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

								นายกิตติ์		ไกรวีร์		เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทน

(1)	 เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 รวมถึงค่าเบี้ยประชุม	 โบนัสประจำาปีสวัสดิการ	

และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ทั้งที่เป็นตัวเงิน	และมิใช่ตัวเงิน

(2)	 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี

(3)	 ประเมินผลสำาเร็จขององค์กร	เพื่อกำาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำาปีของบริษัท

(4)	 เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ของบริษัท

(5)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบ	ของคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี	255224บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสามารถขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	

	 8. เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2551	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2551	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวประภัสสร			ศิริปัญโญ	ให้

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท

	

	 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

(1)		 ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

(2)		 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(3)			 จดัการประชมุตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบักำาหนด	จดัทำาและเกบ็รกัษารายงานการประชมุ	รวมถงึประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(4)			 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแล

(5)			 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ	 ที่										

ต้องการทราบ	โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์	02-331-8000,	02-311-1000	ต่อ	3301	หรือส่งคำาถามผ่านทาง	e-mail	

ที่	Law@yarnapund.com

(6)			 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

(7)			 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร  			

	 บริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	เพื่อทำาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ		ประสบการณ์

และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานทีเ่หมาะสมเพือ่เสนอชือ่ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทั	ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัวา่งลง	ประธานกรรมการ

สรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตั	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการบรหิาร

งานและการกำากบัดแูลทีเ่หมาะสมจะไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทัจำานวนหนึง่	และนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหา	

เพือ่พจิารณากลัน่กรอง	และคดัเลอืกชัน้หนึง่กอ่น	เสรจ็แลว้คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชือ่บคุคลทีผ่า่นการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุคณะ

กรรมการสรรหาตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณากลัน่กรองและคดัเลอืกใหเ้หลอืจำานวนเทา่กบัตำาแหนง่กรรมการบรษิทัที่

ว่างอยู่	เสร็จแล้วจึงจะนำารายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือ

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	 (1)	 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้		

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น				ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น	 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ

บริษัท	 จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้ในมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.2535	 ตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณาถึงความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย	เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ง

ตัง้	เปน็บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายกำาหนดและมคีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการบรหิาร

งาน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การดำาเนินกิจการของบริษัท
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	 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

(1)	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 5	 คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด

นัน้	ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	โดยคณะกรรมการจะเปน็ผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ณุสมบตัติามมาตรา	68	แหง่พระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 จากนั้นจึงนำารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(2)	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสาม	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปี

หลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจ

ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(3)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

3.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ

3.2	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	3.1	เลือกตั้งบุคคลเดียว	หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.3	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4)	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่ง

กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 โดยบุคคลซึ่ง

เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน

(5)	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระได	้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สาม

ในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อื

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร

	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร	โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัท

	 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ	 โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย	3	คน	และมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	

	 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	 2	 ปี	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสำาหรับ

ตำาแหน่ง	และมีคุณธรรม	จรรยาบรรณ

 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�

	 ประธานกรรมการบริษัท	เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา	โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ	และรายชื่อที่เสนอโดย

คณะกรรมการบริษัท	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี
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	 องค์ประกอบและก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทน

	 ประธานกรรมการบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	 โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ	

และรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ		2	ปี

	 ก�รแต่งตั้งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

	 	ประธานกรรมการบรษิทั	เสนอชือ่ตอ่ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เลขานกุาร	โดยพจิารณาจากบคุคล

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถสำาหรบัตำาแหนง่	และมคีณุธรรม	จรรยาบรรณ	ทัง้นี	้เปน็ไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	
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คาตอบแทนผูบริหาร

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ร�ยก�ร
 เงินเดือนและโบนัส หักกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

  (บ�ท) และประกันสังคม	

													กรรมการ	1)	(ฐานะกรรมการ)	 		 	

	 1	 นายวิชัย					 ทองแตง	 1,200,000	 -

	 2	 นายสัมพันธ์			 พันธ์พาณิชย์	 4,632,264	 39,780

	 3	 นายชนินทร์	 เย็นสุดใจ	3)	 1,200,000		 900	

	 4	 นายพริษฐ์						 พันธ์พาณิชย์	 4,154,212	 36,232

	 5	 นางอรสโรชยา					 บุนนาค	 3,692,932	 31,995

	 6	 นางอมรรัตน์		 อังคเศกวิไล	 240,000	 4,950

	 7	 นางอัมพร						 นิลภิรมย์	 2,904,584	 26,334

	 8	 นางพรจิต						 พันธ์พาณิชย์	 721,250	 16,200

	 9	 นางสาวพิไลพรรณ	 ลัธธนันท์	 240,000	 4,950

	 10	 พลโทไตรรัตน์	 ปินมณี	 600,000	 -

	 11	 นางสาวกัญญา	 บุศยารัศมี	 600,000	 -

	 12	 นายปิยพร	 ลิ้มเจริญ	2)	 360,000	 -

	 13	 พลตำารวจตรีวันชัย	 วิสุทธินันท์	 360,000	 -

														กรรมการบริหาร	(ฐานะผู้บริหาร)	 		 	

	 1	 นายฐาณิสร์	 ธนะสุนทร	 1,542,000	 50,400

	 2	 นายสุรพันธ์	 กันเขตต์	 1,542,000	 50,400

หมายเหตุ		 1)		ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	หมายรวมถึงประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	รองกรรมการผู้จัดการ	ใหญ	่	

		 กรรมการบริหารอาวุโส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และกรรมการบริหาร	
2)		นายปิยพร	ลิ้มเจริญ	ลาออกจากตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่		30	ตุลาคม	2552
3)		นายชนินทร์	เย็นสุดใจ	เข้ารับตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2552	และเข้ารับตำาแหน่ง	

	 	 คณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2552
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	 การกํากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท	หนา้ที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	ทีม่ตีอ่บรษิทั		และผูถ้อืหุน้โดย	มนีโยบายปฏบิตัิ

ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี	 (Code	 of	 Best	 Practices)	 สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และเพื่อให้บริษัทฯ	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และมีระบบการวัดผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะช่วยส่งเสริม

ให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม	โดยมีแนวทางในการดำาเนินการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance)	

	 คณะกรรมการบรษิทัมกีารปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบั

บรษิทัจดทะเบยีน	ป	ี2549		ทีจ่ดัทำาโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ในการปรบัปรงุ	บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสำาคญัและความจำาเปน็

ตอ่การดำาเนนิธรุกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื		ดว้ยการประกอบธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ		มรีะบบจดัการอยา่งมอือาชพี		และ

มีความโปร่งใส		โดยคำานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย		การกำาหนดโครงสร้าง		บทบาทหน้าที่ความรับผิด

ชอบของกรรมการแตล่ะคณะ		รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน			การดำาเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส	และเนน้ใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลู

อยา่งชดัเจนตอ่นกัลงทนุในเวลาทีเ่หมาะสม		การจดัใหม้รีะบบการควบคมุและบรหิารความเสีย่ง		โดยดำาเนนิธรุกจิดว้ยความระมดัระวงั		

และมีการประเมินความเสี่ยง		พร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอและเหมาะสม		ตลอดจนการ

ดูแลสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม	 	 โดยบริษัทกำาหนด

หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่

1.	 		สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.	 		ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

3.	 		บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.	 		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคำานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย		ไม่กระทำาการใดๆ		ที่มีลักษณะ

เป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทโดยตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นใน	 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผู้

ถือหุ้นจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำาถามใด	ๆ	ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	ในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น	นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำาเนินการ	ในเรื่องต่างๆ	ที่เป็น	การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

•	 บริษัทนำาหนังสือนัดประชุมไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์บริษัท	 	 www.yarnapund.com,	 เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์	 และ

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล	ก่อนวันประชุมตามกฎหมายกำาหนด	

•	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม		7		วัน	ซึ่งเป็นไป

ตามกฎหมายกำาหนด

•	 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมให้ข้อมูลสำาหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อ

การตัดสินใจ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม

•	 บรษิทัจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ประจำาทกุป	ีพรอ้มทัง้เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการตรวจสอบการดำาเนนิ

งานของบริษัท		สอบถาม		แสดงความคิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม		และขอ้คิดเห็น

ที่สำาคัญ		ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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•	 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	โดยเฉพาะประธานกรรมการ		และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ		

เพื่อเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท	

	 หมวดที่ 2 : ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

	 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย		นกัลงทนุสถาบนั	หรอื

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง	เช่น

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน		โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำาหนดทิศทาง

ในการลงคะแนนได	้ 	 และสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได	้		

โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	

•	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน	 และจัดให้บริษัทสำานักงาน

กฎหมายสากลสยามพรีเมียร์	 จำากัด	 เป็นคนกลางในการนับคะแนน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจได้ว่าการรวบรวมคะแนน

เสียงในแต่ละวาระมีความโปร่งใส	และถูกต้อง

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายคน		

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท	 	 และบริษัทนำา

ข้อมูลวาระการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาการเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระการประชุม

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	เพื่อได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

•	 คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

•	 บริษัทมีมาตรการในการดูแลข้อมูลภายในของบริษัท	เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

•	 บริษัทได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลลงในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้อง		พร้อมทั้งกำาหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย์		ซึ่งในแบบรายงานดังกล่าวได้มีรายละเอียดที่ชัดเจน

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ	กลต.และตลาดหลักทรัพย์		

	 หมวดที่ 3 : บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

		 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม		ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน		ได้แก่		พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทและบริษัทย่อย		หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก		ได้แก่		ลูกค้า		คู่ค้า		คู่แข่ง		เจ้าหนี้		ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ	ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ		ประกอบด้วย

	 	ผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	ยึดถือความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	และจะปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นเสมือนว่าเราเองเป็น			ผู้ถือหุ้น

•	 บคุลากรทัง้หมดของบรษิทัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติระมดัระวงั	และรอบคอบ	เพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้อื

หุ้นโดยรวม

•	 บริษัทฯ	ดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของยานภัณฑ์	ให้ปราศจากการนำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ	ผิดกฎหมาย	ระวังมิให้มีการ

สูญหายถูกทำาลายหรืออยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาสินทรัพย์

•	 บริษัทฯ	ดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน	เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ
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	 บุคลากรของยานภัณฑ์

•	 บุคลากรของบริษัทฯ	 เป็นเสมือนฟันเฟืองหลัก	 ในการดำาเนินงานเราเชื่อมั่นในการฝึกฝน	 อบรม	 และพัฒนาความรู้ความ

สามารถอย่างสม่ำ�เสมอการปฏิบัติต่อบุคลากรของยานภัณฑ์	จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสุจริตใจ

•	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา	 ผู้ร่วมงาน	 และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพและเป็นธรรมและเคารพใน

ความคิด	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	เช่นเดียวกันกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

•	 บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจและ

สร้างความสมบูรณ์	ต่อทั้งชีวิต	สภาพจิตใจ	และทรัพย์สิน

•	 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรของยานภัณฑ์จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสุจริตใจ

•	 บุคลากรของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับของยานภัณฑ์	เกี่ยวกับพนักงานด้วยความเคร่งครัด

	 ลูกค้า

•	 บรษิทัฯ	ตระหนกัเสมอวา่ลกูคา้คอืผูท้ีเ่กือ้หนนุใหย้านภณัฑส์ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืเพราะฉะนัน้ความพงึพอใจ

ของลูกค้าเป็นจุดหมายหลักในการดำาเนินงานของยานภัณฑ์

•	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าการมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งจิตใจที่ตั้งมั่นและ

กระตอืรอืรน้ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	จะชว่ยใหเ้ราสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพสง่สนิคา้ตรงตอ่เวลา	และ

ให้บริการที่ดีที่สุดอย่างสุภาพต่อลูกค้า

•	 บริษัทฯ	ดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม	 ไม่ปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เกินความเป็นจริงในอันที่จะทำาให้ความเสีย

หายต่อชื่อเสียงและกระบวนการผลิตของลูกค้า

•	 บริษัทฯ	รักษาความลับของลูกค้าและระมัดระวังมิให้มีการนำาความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ

	 คู่ค้า

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมบนพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืน

•	 บริษัทฯ	ไม่เรียก	ไม่รับ	และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระทำาที่ไม่สุจริตและไม่โปร่งใสกับ			คู่ค้า

•	 บริษัทฯ	หลีกเลี่ยงการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ทำาให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง	เช่น	คู่ค้าที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	ส่งสินค้าไม่ตรง

เวลา	ชื่อเสียงเสื่อมเสียในสังคม	หรือเป็นที่เข้าใจว่ามีการกระทำาอันเป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ	

เป็นต้น

•	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในคำาสัญญาที่เราให้ไว้ต่อคู่ค้า	และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้	ก็

จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

	 คู่แข่งทางการค้า

•	 บริษัทฯ	 ทำาการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นที่ยอมรับในสังคม	 โดยคุณภาพของสินค้า	 บริการ	 และการรักษาสัญญาเป็น

ปัจจัยที่ทำาให้เรา	ประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

•	 บริษัทฯ	ไม่ใช้วิธีการที่ผิดจริยธรรมในการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน

•	 การใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนเป็นที่ต้องห้าม
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	 สังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 บริษัทฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่	 ด้วยการผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพ		ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง	ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ	รักษาและร่วมกับสังคมในการช่วย

กันยกระดับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่

•	 บริษัท	ฯ	มีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ	ร่วมช่วยเหลือสังคม	และสภาพแวดล้อม	ทำาการกุศล	หรือเข้า

ช่วยเหลือกับองค์กรสาธารณะกุศลที่เป็นที่ยอมรับ	โดยในปี	2552	ที่ผ่านมาบริษัทได้มีโครงการ	เพื่อสังคม	ดังนี้

-	 โครงการ	“ทนุการศกึษาแกบ่ตุร	-	ธดิาพนกังานกลุม่บรษิทัยานภณัฑ”์	โดยมพีธิมีอบทนุการศกึษาใหแ้กบ่ตุรพนกังาน	เพือ่

เป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่พนักงานและเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน

-	 โครงการ	“หนึ่งหยดเพื่อเพื่อนครั้งที่	4”	โดยร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต	และได้

มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของสภากาชาดไทย

-	 โครงการ	“รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	 	 ไร้อุบัติเหตุ”	 	 โดยมอบเครื่องอุปโภค	–	บริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ	ด่านตรวจท่า

สะอ้าน		และด่านตรวจราชาเทวะ		เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

-	 โครงการ	“ผ้าป่ามหากุศล		เพื่อภิกษุสงฆ์อาพาธ”	โดยมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงฆ์จำานวน	100,000	บาท		

•	 บรษิทัฯ	ปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย	ระเบยีบขอ้บงัคบั	ศลีธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณขีองสงัคมแนวทางเกีย่ว

กับจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้	ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยบุคลากรของยานภัณฑ์	ทุกท่าน

•	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ	 เพื่อนำามาพัฒนาองค์กร		

สินค้า	 และบริการ	 เช่น	 เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นที่บริษัทจัดทำาขึ้น,	 การรับข้อ

เสนอแนะของลูกค้า	หรือผู้ถือหุ้นผ่านตัวแทนของบริษัท	เป็นต้น

	 หมวดที่ 4 : ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 บรษิทัตระหนกัเหน็ถงึความสำาคญัของการเปดิเผยขอ้มลูเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบขอ้มลูทีเ่พยีงพอจงึจดัใหม้	ีการเปดิเผยขอ้มลู

การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ผ่านช่องทางต่างๆ	ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม

กัน		ดังนี้		

•	 บรษิทัจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูการเงนิ	ไดแ้ก	่นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี	รายงานความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ		รายงานผูส้อบบญัชใีนรายงานประจำาป	ีนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจำาป	ีรวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทน	และหนา้ทีข่องคณะกรรมการ		

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม	เป็นต้น	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี	

รายงานประจำาปี	และผ่าน	www.yarnapund.com	ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

•	 บรษิทัไดจ้ดัใหฝ้า่ยพฒันาธรุกจิเปน็ผูด้แูลงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่ดแูลเรือ่งการเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	โปรง่ใส	

และทัว่ถงึทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิ	และขอ้มลูทัว่ไปตลอดจนขอ้มลูสำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดย

เผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศตอ่นกัลงทนุสถาบนั	ผูถ้อืหุน้	เจา้หนา้ทีภ่าครฐั	และสาธารณชนผา่นชอ่งทางตา่งๆ	อยา่งทัว่ถงึ		เพือ่

ให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุน	นักวิเคราะห์	ผู้ถือหุ้น	ผู้สื่อข่าว	และผู้ที่สนใจทั่วไป	ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	อัน

จะสง่ผลตอ่เนือ่งถงึผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้มลูเกีย่วกบัมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ		และนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการลงทนุไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพต่อไป

•	 บรษิทัไดเ้ปดิเผยการทำาหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ	ในรอบปทีีผ่า่นมาเกีย่วกบัจำานวนครัง้

การประชมุ	จำานวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป(ีแบบ	56-1)	และรายงาน

ประจำาปี	(รายละเอียดตามข้อ	4	การประชุมคณะกรรมการ	หมวดที่	5	:ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)
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	 หมวดที่ 5 : คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

	 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและความรบัผดิชอบตอ่

ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	ภายใต้กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์		ข้อบังคับของบริษัท	ฯ		และมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น		ด้วยความรับผิดชอบ		ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง		โดยยึดแนวทางตามหลักการ		“ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ

บริษัท	ฯ	จดทะเบียน”	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.				โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1		คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	บุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	โดยบริษัทได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับ

ขนาดของกิจการบริษัทในปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	จำานวน	12	ท่าน		ประกอบด้วย

	 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		จำานวน	5	ท่าน

	 •	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		จำานวน		7		ท่าน

	 •	 กรรมการที่เป็นอิสระ		จำานวน	4		ท่าน		คิดเป็นร้อยละ	33.33		ของกรรมการทั้งคณะ

1.2	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน		ดังนี้

	 •	 คณะกรรมการบริษัท	ฯ	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	ประกอบด้วยกรรมการ	12	ท่าน	

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ	2	ป	ีประกอบดว้ยกรรมการ	3	ทา่น	ทกุทา่นเปน็กรรมการ

อิสระ

	 •	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

สำาหรับตำาแหน่ง	และมีคุณธรรมจรรยาบรรณ

	 •	 คณะกรรมการสรรหา	มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ	2	ป	ีประกอบดว้ยกรรมการ	4	ทา่น	มาจากกรรมการบรษิทั	

1	ท่าน	กรรมการตรวจสอบ	2	ท่าน	บุคคลภายนอก		1	ท่าน	

	 •	 คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	ประกอบด้วยกรรมการ						3	

ท่าน	มาจากกรรมการบริษัท	1	ท่าน	กรรมการตรวจสอบ	2	ท่าน	

1.3		ประธานกรรมการ	ซึง่เปน็กรรมการอสิระมไิดเ้ปน็บคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ	ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนด

อำานาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน	เพือ่มใิหค้นใดคนหนึง่มอีำานาจโดยไมจ่ำากดั	ทำาใหเ้กดิการถว่งดลุ	และ

สอบทานการบริหารงานได้

1.4		บริษัทไม่มีนโยบายในการกำาหนดจำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำารงตำาแหน่ง	 เนื่องจากบริษัทได้จำากัดว่า

กรรมการตอ้งแจง้เพือ่ขอมตทิีป่ระชมุในกรณทีีเ่ขา้เปน็กรรมการในธรุกจิประเภทเดยีวกนั	แตท่ัง้นีส้ำาหรบัตา่งธรุกจิ	บรษิทั

ไม่ได้กำาหนดนโยบายไว้แต่อย่างใด

1.5	 บริษัทยังไม่ได้กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้

บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน		 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาข้อมูลก่อน	การดำาเนินการ		ทั้งนี้

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน	 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	

(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี

1.6		คณะกรรมการบริษัท	ได้ดำาเนินการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เพื่อทำาหน้าที่จัดทำา/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม	และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ	

และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
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	 2.	 คณะกรรมการชุดย่อย

2.1		คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจำานวน	4	ชดุ	ไดแ้ก	่คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน

ตามความจำาเป็นของสถานการณ์	 	 	 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และทำาให้บริษัทมีคณะ

กรรมการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	 อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	 และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะอนุกรรมการ

แต่ละคณะมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน	ดังนี้

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

	 •	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

	 •	 คณะกรรมการสรรหา		ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

	 •	 คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

2.2		ประธานคณะกรรมการมิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย		และสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยเปน็กรรมการอสิระ	รวมทัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ		เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

	 3.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1		คณะกรรมการของบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้		ความสามารถ		และประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ

ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย		วิสัยทัศน์		กลยุทธ์		เป้าหมาย		ภารกิจ		แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทซึ่งคณะ

กรรมการกำาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย	(Key	Performance	Index:	KPI)	ทางการเงินและแผนงานต่างๆ	ไว้

ตั้งแต่ต้นปี	โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงานทั้งรายเดือน		รายไตรมาส	และปลายปี		ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่าย

จดัการบรหิารงานใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ

สูงสุด	ให้แก่กิจการ	และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น			

	 	 นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน		การตรวจสอบภายใน		และ

มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 	 ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามข้อ

กฎหมาย	 	 และมี	 การควบคุมที่ดี	 	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ

บริษัท	 	 นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการ	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 คณะกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน	 โดย

อำานาจการอนุมัติสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3.2	 คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท	 ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	 รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ

3.3	 คณะกรรมการบริษัท	 รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า	 	 ต้องใช้ความรู้	 	 ความสามารถและ	

ประสบการณท์ีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ		ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไป

ตามกฎหมาย		วัตถุประสงค์		ข้อบังคับของบริษัท			ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์		สุจริต		และ

คำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท	 	 และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ	 	 โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็น

ลายลักษณ์อักษร		เพื่อให้คณะกรรมการ		ฝ่ายบริหาร		และพนักงาน		ของทั้งบริษัท		และบริษัทย่อย		ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรม	ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท

และผู้มีส่วนได้เสีย		ทุกกลุ่ม		สาธารณชนและสังคม		รวมทั้งการกำาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดัง

กล่าวอย่างต่อเนื่อง	 	 บริษัทกำาหนดให้แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำางานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 	 ซึ่งในข้อ

บังคับดังกล่าวมีการกำาหนดบทลงโทษ		หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย
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3.4	 บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 	 โดยหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์เกิดขึ้นคณะกรรมการ		โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณา

ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ		โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

3.5	 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ระบบควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง	จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ	บรหิาร

ความเสี่ยงขึ้น	เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบ

ตอ่ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	และไดจ้ดัตัง้สำานกัตรวจสอบภายในขึน้	เพือ่จดัใหม้รีะบบการควบคมุดา้นการดำาเนนิ

งาน	ดา้นรายงานทางการเงนิ	และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและ

กจิกรรมทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัไดด้ำาเนนิการตามแนวทางทีก่ำาหนดและมปีระสทิธภิาพ	และเพือ่ใหห้นว่ยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	คณะกรรมการจึงกำาหนด

ให้สำานักตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการของบรษิทัมกีารประชมุอยา่งสม่ำ�เสมอ	และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจำาเปน็โดยประธานคณะกรรมการ

มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง	และ

สามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยบริษัทได้นำาส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	 ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนการประชุมตามความเหมาะสม	 เพื่อให้

กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม	 พร้อมทั้งกำาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	 เว้นแต่

กรณีที่มีเหตุจำาเป็น	ทั้งนี้	ในปี	2552	(วันที่	1	มกราคม	2552	–	31	ธันวาคม	2552)	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น		

7	ครั้ง,	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง,	คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม

ทั้งสิ้น	3	ครั้ง	คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น	3	ครั้ง	และคณะกรรมการบริษัท	ฯ	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น		13	ครั้ง		โดยการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท	แต่ละท่านสรุปได้	ดังนี้

	 	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ

	 รายชื่อคณะกรรมการ	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 พิจารณา	 สรรหา		 บริหาร

	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 	 ความเส่ียง

	 1.			 นายวิชัย										 ทองแตง	 13/13	 -	 -	 -	 -

	 2.			 นายสัมพันธ์				 พันธ์พาณิชย์	 13/13	 -	 -	 -	 -

	 3.	 นายพริษฐ์					 พันธ์พาณิชย์	 13/13	 -	 -	 -	 -

	 4.	 นางอรสโรชยา				 บุนนาค	 9/13	 -	 -	 -	 -

	 5.	 นางอมรรัตน์					 อังคเศกวิไล	 12/13	 -	 -	 3/3	 -

	 6.	 นางอัมพร					 นิลภิรมย์	 13/13	 -	 -	 -	 2/2

	 7.	 นางพรจิต				 พันธ์พาณิชย์	 13/13	 -	 3/3	 -	 -

	 8.	 นางสาวพิไลพรรณ			ลัธธนันท์	 10/13	 -	 -	 -	 2/2

	 9.	 พลโทไตรรัตน์					 ปินมณี	 13/13	 7/7	 3/3	 -	 -

	 10.	 นางสาวกัญญา					 บุศยารัศมี	 13/13	 7/7	 3/3	 -	 -

	 11.	 นายปิยพร					 ลิ้มเจริญ	 13/13	 6/7	 3/3	 3/3	 -

	 12.	 พลตำารวจตรีวันชัย		วิสุทธินันท์	 13/13	 7/7	 -	 3/3	 -

หมายเหตุ	:			กรรมการลำาดบัที	่11	คอื	นายปยิพร	ลิม้เจรญิ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	และ	กรรมการสรรหา

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2552



รายงานประจำาปี	255235บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 5.				การประเมินตนเอง

	 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ	เพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้น	 โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปีที่ผ่านมาได้ทำาการประเมินถึงการปฏิบัติงานตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท	ฯ	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เพือ่นำาผลการประเมนิมากำาหนดการปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งเปน็รปูธรรม	และจะปฏบิตัเิปน็ประจำาทกุป	ีเพือ่พฒันาประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อ	ๆ	ไป	

		 6.		ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัท	 ฯ	 ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	 	 โดยค่าตอบแทนของ

กรรมการเป็นไปในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้		ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร		โดย

พิจารณาให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม		และเหมาะสมกับหน้าที่และ	ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของแต่ละท่าน		ส่วนค่า

ตอบแทนของผูบ้รหิารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั	ฯ		กำาหนด		ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	ฯ		

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	แต่ละท่าน		โดยการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำานาจอนุมัติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	บริษัท	ฯ	กำาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดตามรายละเอียดในหัวข้อ	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 7.		การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัท	ฯ	ได้สนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้		แก่กรรมการบริษัท		โดยการ

เขา้รว่มอบรมหลกัสตูรตา่งๆ	ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัฯ	ไทย	(IOD)	ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	สำานกังานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์	และสถาบันความรู้อื่นๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	โดย

มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ	2	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2552



รายงานประจำาปี	255236บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 การดูแลการใชขอมูลภายใน
	

	 บริษัทฯ	มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภาย	ในของบริษัทฯ	

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ดังนี้

•	 ใหค้วามรูแ้กก่รรมการ	รวมถงึผูบ้รหิารฝา่ยตา่งๆ	รบัทราบเกีย่วกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน	คูส่มรส	

และบตุรทีไ่มบ่รรลนุติภิาวะ	รวมถงึบทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	

2535	และตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา	 59	 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 โดยให้จัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าว

ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน	

•	 ดำาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพย์	ห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน	และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

•	 ระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิาน	มกีารกำาหนดหา้มพนกังานบรษิทัฯ	เปดิเผยความลบัของบรษิทัแกบ่คุคลภายนอก	หรอืใชต้ำาแหนง่

หน้าที่ในบริษัทฯ	แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง	หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ	และกำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน



รายงานประจำาปี	255237บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำาหรับรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ	(OEM	Part)	โดยมีความเชี่ยวชาญ

ในด้านการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย	ขาคันเร่ง	ขาเบรก	ขาคลัช	เป็นพิเศษ	นอกจากนั้น	ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	และ

เครื่องจักรกลการเกษตร	บริษัทย่อย	YNPI	ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ทดแทนชิ้นส่วนเดิม	 (REM	Part)	 เพื่อจำาหน่ายทั่ว

ประเทศ	บริษัทย่อย	YNPE	ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต	(Tooling)	ซึ่งได้แก่	แม่พิมพ์	 (DIE)	ตัวจับยึด	

(JIG)	เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ	(Checking	Fixture)	และอุปกรณ์การผลิต	(Equipment)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี	255237บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	มีการให้บริการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจร	โดยมีภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจดังนี้

•	 OEM	Manufacturer	for	exhaust	system,	ABC,	and	press	parts
•	 Other	stamped	metal	parts	for	automobiles,	motorcycles,		
	 electric	components	and	agricultural	equipments

	 Manufacturers	and	distributes	REM	parts		 	
	 (exhaust,	muffl	ffl	ler,	etc.)

	 Designs	and	Manufacturers	Tooling,		
	 mainly	DIE,	JIG,	C/F	and	Equipments

 JV	with	Daiso	(Parts	Developer	for		
	 Honda	and	also	an	expert	for	Auto		
	 Part	Coating	service)
 Offer	‘High-tech’	Electronic	Deposit		
	 Painting	service	for	YNP	and	other		
	 domestic	part	manufacturers

YARNAPUND PLC. “YNP”

YNP Engineering “YNPE”Yarnapund International “YNPI”

Yarnapund Daiso 
(Thailand) “YDT”

Walker Exhaust (Thailand) 
“WETCO” YS Pund “YSP”

 JV	with	Tenneco	(Designer	and	owner	of		 	
	 GM/Isuzu’s	patented	exhaust	system)
 Assembles	exhaust	system	by	purchasing		 	
	 all	parts	from	YNP
 SOLE	SUPPLIER	of	exhaust	systems	for		 	
	 GM/Isuzu	(D-Max)

 JV	with	Sango	(Designer	and	Owner	of		 	
	 Toyota’s	patented	exhaust	system)
 Manufacturers	exhaust	systems	and	large		 	
	 press	parts	for	Toyota
 Manufacturers	pipe	used	for	production	of			
	 exhaust	system

100% 100%

25% 9.55%30%

Joint Venture Automotive Manufacturer Other Manufacturer

1. Buys part from 
 YNP to assemble
2. Manufacturers and 
 Sell to TOYOTA

Buy part from YNP to
assemble and sells to
GM/ISUZU

TOYOTA GROUP

GM GROUP

ISUZU GROUP

HONDA GROUP

FORD/MAZDA GROUP

NISSAN GROUP

MITSUBISHI GROUP

Electrical

Agricultural

Motorcycle

- Auto parts carmakers during 4-7 years part  
 life for each particular series
- Electric components and agricultural equipmentProvides EDP 

Coating service

Electron Deposit Painting 
(EDP) service

Other Customers
Supplies tooling such as Die, 

Jig, Checking Fixture & 
Production equipment to YNP Retail auto part distributors

YNP sells tooling 
To YNPI at the end 
Of OEM part life

Sells back REM 
Auto part to YNP

REM 
Manufacturers



รายงานประจำาปี	255238บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

โครงสร้�งร�ยได้  

	 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	แยกตามผลิตภัณฑ์	ได้ดังนี้

	 ผลิตภัณฑ์	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552

ชุดท่อไอเสีย	 	 41.47%	 59.10%	 61.08%

ชุดขาคันเร่ง	ขาเบรก	ขาครัช	 12.16%	 8.14%	 8.53%

ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ	 39.77%	 32.17%	 29.46%

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต	 6.60%	 0.59%	 0.93%

	 รวม	 100%	 100%	 100%



รายงานประจำาปี	255239บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	ปี	2552

ก�รผลิต

										จำานวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม	2552	มีทั้งสิ้น	111,722	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	32.06	

แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนปีนี้	ร้อยละ	7.66	จำานวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	มีจำานวนทั้งสิ้น	999,378	

คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	28.31	รถยนต์นั่ง	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	33,635	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือน

ธันวาคม	2551	ร้อยละ	36.21	ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง	ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	มีจำานวน	313,442	คัน	เท่ากับร้อยละ	

31.36	ของยอดการผลิตทั้งหมด	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	21.93	รถยนต์โดยสารขนาดต่ำากว่า	10	ตัน	และ

มากกว่า	10	ตัน	ขึ้นไป	ในเดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	87	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	180.65	รวมเดือนมกราคม	

-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	458	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	21.81	รถยนต์บรรทุก	เดือนธันวาคม	2552	

ผลิตได้ทั้งหมด	78,000	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	30.26	และตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้ทั้งสิ้น	

685,478	คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	30.91	รถกระบะขนาด	1	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้ทั้งหมด	

76,473	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	29.97	และตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้ทั้งสิ้น	670,734	คัน	

เท่ากับร้อยละ	67.16	ของ	ยอดการผลิตทั้งหมด	โดยลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	31.19	โดยแบ่งเป็น

-	 รถกระบะบรรทุก	258,194	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	39.06

-	 รถกระบะดับเบิลแค็บ	352,859	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	30.12	

-	 รถกระบะ	PPV	59,681	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	29.28

-	 รถบรรทุกต่ำากว่า	5	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	546	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	378.95	รวมเดือน

มกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	3,814	คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	13.26

-	 รถบรรทุกขนาด	5	-	10	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	312	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	4.35	รวมเดือน

มกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	3,823	คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	34.07

-	 รถบรรทุกมากกว่า	10	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	669	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	7.21	รวมเดือน

มกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	7,107	คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	1.4

ภาวะอุตสาหกรรมการแขงขัน
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ผลิตเพื่อส่งออก	

										เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	58,703	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	23.36	เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาด

เอเชีย	ตลาดออสเตรเลีย	และตลาดตะวันออกกลางมากขึ้น	ส่วนเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	552,060	คัน	เท่ากับร้อยละ	

55.24	ของยอดการผลิตทั้งหมด	ซึ่งลดลงจากปี	2551	ในระยะเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	29.56	

										รถยนต์นั่ง	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตเพื่อการส่งออก	7,740	คัน	ลดลงจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	23.57	ยอดผลิตส่ง

ออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	จำานวน	108,804	คัน	เท่ากับร้อยละ	34.71	ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง	ซึ่งลด

ลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	35.28	เพราะการส่งออกรถยนต์นั่งไปยังตลาดเอเชียและตลาดออสเตรเลียลดลง	แม้

จะมีการส่งออกรถยนต์นั่งไปยังตลาดยุโรปตั้งแต่เดือนธันวาคม	2551	แล้วก็ตาม

										รถกระบะขนาด	1	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก	50,963	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อย

ละ	36.05	และตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น	443,256	คัน	เท่ากับร้อยละ	66.09	ของยอดการผลิต

รถกระบะ	ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	28	โดยแบ่งเป็น

-	 รถกระบะบรรทุก	110,004	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	30.03

-	 รถกระบะดับเบิลแค็บ	296,659	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	31.6

-	 รถกระบะ	PPV	36,593	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	48.15

ผลิตเพื่อจำ�หน่�ยในประเทศ

										เดือนธันวาคม	2552	ผลิตได้	53,019	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	43.23	เนื่องจากยอดขายภายในประเทศ

เริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา	และเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้	447,318	คัน	เท่ากับร้อยละ	44.76	ของยอดการ

ผลิตทั้งหมด	และลดจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	26.71	รถยนต์นั่ง	เดือนธันวาคม	2552	ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ	

25,895	คนั	เพิม่ขึน้จากเดอืนธนัวาคม	2551	รอ้ยละ	77.78	ยอดผลติจำาหนา่ยในประเทศของรถยนตน์ัง่	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	-	ธนัวาคม	

2552	เท่ากับ	204,638	คัน	เท่ากับร้อยละ	65.29	ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง	โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	

แล้ว	ลดลงร้อยละ	12.31	รถกระบะขนาด	1	ตัน	เดือนธันวาคม	2552	มียอดการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ	25,510	คัน	เพิ่มขึ้นจาก

เดือนธันวาคม	2551	ร้อยละ	19.3	และตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2552	ผลิตได้ทั้งสิ้น	227,478	คัน	เท่ากับร้อยละ	33.91	ของ

ยอดการผลิตรถกระบะ	ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	36.67	ซึ่งแบ่งเป็น

-		 รถกระบะบรรทุก	148,190	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	44.39

-		 รถกระบะดับเบิลแค็บ	56,200	คัน	ลดลงจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	21.11

-		 รถกระบะ	PPV	23,088	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	7.57

	 รถบรรทกุเดอืนธนัวาคม	2552	ผลติได	้1,527	คนั	เพิม่ขึน้จากเดอืนธนัวาคม	2551	รอ้ยละ	47.25	รวมเดอืนมกราคม	-	ธนัวาคม	

2552	ผลิตได้	14,744	คัน	ลดลงจากเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2551	ร้อยละ	15.28
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แนวโน้มอุตส�หกรรมย�นยนต์ ปี 2553

	 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง	(ปี	2553-2555)	เพื่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานทั่ว

ประเทศ	และราคาพืชผลการเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากมาตรการประกันราคา	จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อรถยนต์สูงขึ้น		

สว่นทางดา้นการสง่ออกรถยนตน์ัน้มแีนวโนม้เตบิโต	จากการทีภ่าวะเศรษฐกจิในหลายประเทศมแีนวโนม้ฟืน้ตวัขึน้		อยา่งไรกด็	ีขอ้ตกลง

การค้าเสรีอาเซียน	(AFTA)	ที่จะปรับลดภาษีลงเหลือ	0%	ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นไป	รวมทั้งข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี	(FTA)	ระหว่าง

ไทยกบัออสเตรเลยี	และไทยกบันวิซแีลนด์	และความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่	(JTEPA)	ไดส้ง่ผลดตีอ่การสง่ออกรถยนตไ์ปยงั

กลุ่มประเทศอาเซียน	ออสเตรเลีย	ตะวันออกกลาง	สหภาพยุโรป		แอฟริกา	อเมริกาใต้	และอื่นๆ	ก็ตาม	แต่ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน	

(AFTA)	จะส่งผลให้มีการนำาเข้ารถยนต์จากประเทศคู่ค้าเข้ามาแข่งขันในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน		ดังนั้นเมื่อมีรถยนต์เข้ามาแข่งขัน

ในตลาดมากขึน้	ยอ่มจะทำาใหส้นิคา้มรีาคาลดต่ำาลงและจงูใจใหผู้บ้รโิภคใชร้ถยนตใ์หมม่ากขึน้	ผูม้รีายไดร้ะดบัปานกลางในทกุกลุม่อาชพี	

ทั้งนักธุรกิจ	พ่อค้า	เกษตรกร	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และข้าราชการ		รวมทั้งผู้ที่เพิ่งสำาเร็จการศึกษาและเริ่มต้นการทำางาน	ที่คาดว่ามี

จำานวนเพิม่ขึน้หลายแสนคน	ยอ่มจะสามารถเลอืกซือ้รถยนตใ์นระดบัราคาทีต่อ้งการและเลอืกซือ้สนิคา้ดว้ยความพงึพอใจมากขึน้	คาด

ว่าในช่วงที่รถอีโคคาร์ออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่ในช่วง	 5	 -	 6	ปีข้างหน้าแล้ว	ปริมาณจำาหน่ายรถยนต์นั่งจะมีจำานวนรวมกันทั้งสิ้นถึง	 1	

ล้านคัน		จำาแนกเป็นตลาดในประเทศ	4.5	แสนคัน	และตลาดส่งออกอีก	5.5	แสนคัน	ทำาให้สัดส่วนตลาดในประเทศต่อตลาดส่งออก

เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยในปี	2545	สัดส่วนตลาดในประเทศต่อตลาดส่งออกเท่ากับร้อยละ	70.5	:	29.5	เป็นสัดส่วน	50.1	:	49.9	ใน

ปี	2552	และปรับเป็น	45.0	:	55.0	ในปี	2558	ผู้ประกอบการจึงสามารถกระจายสินค้าไปยังสองตลาดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	ซึ่งจะ

ช่วยให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ในปริมาณที่อยู่ในระดับที่ประหยัดขนาด	(Economy	of	Scale)	และวางแผน

การผลิตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว	และเชื่อว่าการที่ทั่วโลกตระหนักถึงการลดมลภาวะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	(Climate	

Change)	จะมีส่วนสนับสนุนให้มีการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก	ประหยัดพลังงาน	และการใช้เทคโนโลยีที่ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	รวม

ทั้งสิ้นเปลืองน้ำามันน้อยเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ก�รฟื้นตัวของอุตส�หกรรมรถยนต์ไทย

										แต่เดิม	อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	คาดการณ์ว่า	ในปี	2552		อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยจะมียอดการผลิตรถยนต์รวม	1.08	

ลา้นคนั	แตเ่มือ่เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิลกุลามทัว่โลก		ทำาใหย้อดการผลติไตรมาส	1	ลดลงไปกวา่	40%	เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของป	ี2551		

ทำาให้	อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ต้องปรับลดเป้าการผลิตลงเหลือแค่	940,000	คัน		อย่างไรก็ตาม	ในช่วงไตรมาส	3-4	อุตสาหกรรม

รถยนตไ์ทยฟืน้ตวัขึน้อยา่งรวดเรว็	กำาลงัการซือ้กลบัคนื	จนทำาใหค้าดวา่	ยอดการผลติรวมจะขยบัขึน้ใกลเ้คยีงเปา้หมายแรกที	่1.06	ลา้นคนั

										สำาหรับปี	2553		รัฐบาลออกมาระบุว่า	จีดีพีของไทยจะปรับเพิ่มขึ้นกว่า	3	%		แต่สำาหรับอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่สดใสมาก	

ทำาให้คาดว่า	จะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ	10	%	หรือคิดเป็นยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมที่	1.1-1.2	ล้านคัน	แบ่งเป็นการผลิตรถยนต์

นั่ง	50	%	และรถปิกอัพ	50	%	อย่างไรก็ตาม	การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์	มาจากยอดขายรถยนต์ภายในประเทศที่ขยายตัวเพิ่ม

ขึน้อยา่งมาก	สบืเนือ่งจากสถาบนัการเงนิผอ่นคลายความเขม้งวดในการจดัสนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต์	ขณะทีค่า่ยรถยนตโ์ดยเฉพาะรถปกิอพั

จัดโปรโมชันที่น่าสนใจกระตุ้นกำาลังการซื้อของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง		ส่วนตลาดส่งออกรถยนต์ยังไม่ฟื้นตัวเต็ม	100	%		คงต้องติดตาม

ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอีกสัก	2-3	เดือนว่า	จะมีผลแค่ไหน	หากรัฐบาลแต่ละประเทศในยุโรปหยุดใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เชื่ออีโคค�ร์กระตุ้นกำ�ลังก�รซื้อ

										ตลาดรถยนต์ในปี	2553		คงไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำามันที่เคลื่อนไหวไม่หวือหวาอย่างที่เคยเป็นในปี	2552		โดยกลุ่ม

ประเทศผูผ้ลติน้ำามนัอยา่งโอเปกกย็นืยนัไมป่รบัเพิม่กำาลงัการผลติ	ขณะทีส่ถาบนัการเงนิคลายความเขม้งวด	อนมุตัสินิเชือ่งา่ยขึน้	นอกจาก

นี้		ค่ายรถยนต์จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเปิดตัวอีโคคาร์ของนิสสัน		ในเดือนมีนาคม	2553			ที่คาดว่า	

จะชว่ยกระตุน้กำาลงัการซือ้และไดก้ารตอบรบัจากผูบ้รโิภคทีต่อ้งการรถยนตป์ระหยดัพลงังานและประหยดัน้ำามนั	ลดการปลอ่ยมลพษิสู่

อากาศ		มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานยุโรป			นอกจากนี้	ยังมีการเปิดตัวรถยนต์	บี-คาร์	อีก	2	รุ่นคือ	ฟอร์ด	เฟียสต้า		และมาสด้า	

2	ซีดาน	ซึ่งช่วยทำาให้ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กขยายตัวเพิ่มขึ้น
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อ�ฟต้� 0 % ดันไทยแข่งตล�ดโลก

										การปรับลดภาษีอาฟต้าเหลือ	0	%	ตั้งแต่	1	มกราคม	2553		จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยอย่างแน่นอน	เนื่องจาก

ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำาคัญที่สุดในอาเซียน	การลดภาษีเหลือ	0	%		ทำาให้ไทยมีต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุด

ในภูมิภาคนี้		โอกาสที่ไทยจะสามารถส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆในตลาดโลกก็แข่งขันได้มากขึ้น	แม้จะมีบางประเทศที่ตั้งกำาแพง

ภาษสีรรพสามติเพือ่สกดักัน้รถยนตจ์ากประเทศไทยบา้งกต็าม		ในทางกลบักนั	รถยนตจ์ากฟลิปิปนิส	์มาเลเซยี	และอนิโดนเีซยีกม็โีอกาส

เข้ามาจำาหน่ายในไทยมากขึ้น	แต่ไทยยังได้เปรียบทางการค้าอยู่ดี

										ที่ผ่านมา		ภาษีอาฟต้ารถยนต์มีการปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป	จาก	5	%	ก็ลดเหลือ		3	%		และล่าสุดเหลือ	0	%		

ตั้งแต่	1	มกราคม	2553		อาจทำาให้ราคารถยนต์ที่นำาเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลดลงเล็กน้อย	หรืออาจไม่ลดลงเลย	เพราะตั้งราคา

ที่คำานวณภาษีอาฟต้าไว้ล่วงหน้าแล้ว	อย่างเมื่อเร็วๆนี้		บริษัท	เปิดตัวนิสสัน	เอ็กซ์เทรล			รุ่นขับเคลื่อน	2	ล้อ	รถเอสยูวี	ที่นำาเข้าจาก	

อินโดนีเซีย	สามารถตั้งราคาจำาหน่ายแค่	1.06	ล้านบาทเท่านั้น		โดยจะส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนมกราคม	2553		นี้	



รายงานประจำาปี	255243บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

การควบคุมคุณภาพ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยให้ความสำาคัญมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	มีข้อผิดพลาด	อาจทำาให้

เกิดความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง	ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบ	และกระบวนการผลิต	(Quality	Control)	โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต	และการตรวจ

สอบผลติภณัฑส์ำาเรจ็รปู	บรษิทัฯ	ไดร้บัประกาศนยีบตัร	รบัรองคณุภาพมาตรฐานสากล	ISO/TS	16949:2002	สำาหรบัอตุสาหกรรมการ

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทค่ายรถยนต์ให้การยอมรับโดยทั่วไป	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังได้รับรางวัลจากผู้ผลิตรถยนต์

ในด้านต่างๆ	

	 สำาหรับ	YNPE	มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ	และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต	Tooling	

ที่ทันสมัยอย่างสม่ำ�เสมอ	เพื่อให้สามารถผลิต	Tooling	ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล	โดย	YNPE	ได้รับประกาศนียบัตร	รับรอง

คุณภาพมาตรฐานสากล	ISO/TS	16949:2002	และ	YNPI	ได้รับประกาศนียบัตร	รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล	ISO	9001:	2000	

ซึ่งเป็นการยืนยันและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเดิม	และเป็นการดึงดูดลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ๆ	อีกด้วย

การส่งมอบ

	 นอกจากการมุง่เนน้ทีค่ณุภาพสนิคา้แลว้	กลุม่บรษิทัฯ	ยงัใหค้วามสำาคญักบัการบรกิารทีด่ตีอ่ลกูคา้โดยมุง่เนน้การสง่มอบสนิคา้

ตรงต่อเวลา	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการบริหารการผลิตภายใต้ระบบ	TPS	(TOYOTA	Production	System)	โดยนำาหลักการ	Just-In-Time	

:	JIT	มาใช้	ทำาให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	สามารถส่งมอบชิ้นงานให้ถึงมือลูกค้าได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด	และลดต้นทุนในการผลิต	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับเลือกจากค่ายโตโยต้า	ให้เป็นบริษัทต้นแบบในการนำาระบบ	TPS	มาใช้เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิต

ศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร	ตั้งแต่การออกแบบและผลิต	Tooling	จนถึงการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ	โดย	

กลุ่มบริษัท	ฯ	มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	มีเครื่องปัม	(Press	Machine)	ขนาดตั้งแต่	35	ถึง	2,400	ตัน	รวม

กว่า	290	เครื่อง	เครื่องเชื่อม	(Welding	Machine)	เครื่องดัดท่อระบบคอมพิวเตอร์	(CNC	Bending)	เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน	(Forming	

Machine)	 และอื่นๆ	 รวมกว่า	 700	 เครื่อง	 ทำาให้บริษัทฯ	 สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานได้หลากหลายในปริมาณมาก	 นอกจากนั้น	

YNPE	ยังมีวิศวกรออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ	และเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย	โดยมี	CAD	(Computer	Aided	Design)	/	CAM	

(Computer	Aided	Manufacturing)	และเครื่อง	CNC	(Computer	Numerical	Control)	สามารถออกแบบและผลิต	Tooling	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถยนต์ต่างๆ		

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินนโยบายรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถยนต์ต่างๆ	 มาโดยตลอด	 เห็นได้จาการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถ		

โตโยต้า	และฮีโน่มาเป็นระยะเวลากว่า	30	ปี	และเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับค่ายรถอีซูซุ	ตั้งแต่ปี	2542	

ฐา	นลูกค้าที่แข็งแกร่ง

	 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	ซึ่งบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเหล่านี้มา

โดยตลอด	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังเน้นการขยายฐานการผลิตไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ	ของลูกค้าปัจจุบัน	ควบคู่ไปกับการติดต่อลูกค้ารายใหม่ๆ	

ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	

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

Mitsubishi	Group,	Nissan	Group

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า		 :		Emerson	(Copeland)	

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร		:		คูโบต้า	คอร์ปเปอเรชั่น,	บางกอกโคมัตสุ

กลยุทธทางการตลาด
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ปจจัยเสี่ยง

	 ในการประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของกลุ่มบริษัทสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ

ต่อการดำาเนินงานในอนาคต	ได้ดังนี้

1.คว�มเสี่ยงจ�กก�รประกอบธุรกิจ

	 1.1	ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ

	 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	 ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงไป	 ตามสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยชะลอตัวด้วย	 ในปี	 2552	 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีการชะลอตัว	 ตามสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้

บริโภค	ประกอบกับในช่วงต้นปี	2552	สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่า	ซื้อรถยนต์	ในขณะที่ตลาดส่งออกสำาคัญ	

เช่น	ออสเตรเลียและเอเชีย		ชะลอตัวเช่นกัน	ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2552	การจำาหน่ายรถยนต์ในประเทศเริ่มฟื้นตัว	และคาดว่าใน

ปี	2553	ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวขึ้น	ตามการฟื้นตัว	ของสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ	มีปัจจัยบวกจาก

นโยบายส่งเสริมการลงทุน	เพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	(ECO	CAR)	ซึ่งจะมีผู้ประกอบการรถยนต์เปิดตัว	ECO	

CAR	อีกทั้งผู้ประกอบการหลายรายมีการแนะนำารถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี	2552	ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตลาดได้อีกทาง

หนึ่ง	อีกทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง	น่าจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้	ในส่วนของการส่งออก	คาดว่าจะเป็นไปตามเศรษฐกิจ

ของประเทศ	คู่ค้าหลัก	อย่างไรก็ตาม	ปัจจัยด้านราคาน้ำามัน	และอัตราดอกเบี้ย	อาจส่งผลต่อความต้องการเลือกซื้อรถยนต์ทั้งในและ

ต่างประเทศ

	 1.2	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

	 ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถโตโยต้า	 ดังนั้น	หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน	 อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทอย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับค่ายรถโตโย

ต้า	โดยเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า	มาเป็นระยะเวลานานกว่า	30	ปี	และได้รับความไว้วางใจตลอดมา	โดยสัดส่วนรายได้

จากค่ายรถโตโยต้า	เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ	61	ของรายได้รวมปี	2550	มาเป็นประมาณร้อยละ	80	ของรายได้รวมปี	2551	และ

ประมาณร้อยละ	92	ของรายได้รวมปี	2552	

							 	จากการที่บริษัทมีลูกค้าจำานวนน้อย	ทำาให้บริษัทสามารถได้อย่างทั่วถึง	และสามารถเข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า	

รวมถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรณีที่เกิดปัญหา	หรือลูกค้าร้องขอ	ทำาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการที่รวดเร็ว

							 นอกจากนั้น	บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานรายได้ให้กระจายไปยังลูกค้ารายอื่นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อทำาให้สัด	ส่วนรายได้

จากลูกค้ารายใหญ่มีสัดส่วนลดลง

	 1.3	ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ

	 วัตถุดิบหลักที่บริษัท	ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	ได้แก่	เหล็ก	คิดเป็นร้อยละ	70	ของยอดขายในปี	2552		ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เหล็กที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	 และที่ผ่านมามีการผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก	 และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	 อาจทำาให้

ต้นทุนเกิดการผันผวน	ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผันผวนของราคาเหล็ก	คือ	สภาวะอุปสงค์-อุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลกซึ่งปัจจัย

ดงักลา่วอยูเ่หนอืความควบคมุของบรษิทั	ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่อตัรากำาไรขัน้ตน้จากการเรยีกชำาระคา่ชดเชยจากการเพิม่ขึน้ของวตัถดุบิ	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากผู้จำาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่	2	รายและเป็นบริษัท		ในเครือของ

ค่ายรถโตโยต้า	ได้แก่บริษัท	โตโยต้า	ทูโช	(ประเทศไทย)	จำากัด	และบริษัท	วาย	เอส	ภัณฑ์	จำากัด	คิดเป็นร้อย	ละ	68	ของต้นทุนวัตถุดิบ

เหลก็	ซึง่บรษิทัสามารถปรบัราคาชิน้งานหากราคาวตัถดุบิมกีารเปลีย่นแปลง	โดยจะปรบัราคาชิน้งานไดท้กุๆ		6	-	8	เดอืน	และสามารถ

ปรบัราคายอ้นหลงัเพือ่รบัคา่ชดเชย	หากราคาเหลก็ปรบัตวัขึน้กวา่ราคาทีต่กลงกนัในเบือ้งตน้ในรปูแบบของการเพิม่หรอืลดหนีท้ีถ่อืเปน็

ธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยการปรับราคาวัตถุดิบนั้นจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา

วัตถุดิบได้	
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	 1.4		ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

	 บริษัทดำาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก	โดยมีรายได้คิดเป็นอัตราส่วนกว่าร้อยละ	95	ของรายได้รวมปี	2550	2551	

และ	2552	ซึ่งอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนรถยนต	์มีคูแ่ข่งจำานวนมากราย	ทั้งผู้ผลิตชิ้นสว่นในประเทศและผู้ผลิตชิน้ส่วนจากตา่งประเทศ

ทีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย	อยา่งไรกต็าม	เชือ่วา่บรษิทัจะสามารถคงความเปน็ผูน้ำาในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ด้	ดว้ย

เหตุผลดังต่อไปนี้	

•	 บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร	และได้มาตรฐาน	ตั้งแต่การผลิต	Tooling	จนถึงการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ

•		 คู่แข่งใหม่ที่จะมาตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาเตรียมการด้านโรงงาน	 เครื่องจักร	

และบุคลากร	เป็นระยะเวลานาน	

•		 การได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพัฒนาของค่ายรถยนต์ต่างๆ	 ได้แก่	 บริษัท	 ซังโกะ	 จำากัด	

(ประเทศญี่ปุ่น)	บริษัท	เทนเนโก	ออโตโมทีฟ	จำากัด	บริษัท	อินเตอร์	เซโกะ	จำากัด	บริษัท	โชนัน	ยูนิเทค	จำากัด	และ	บริษัท	

ไดร์ฟโซล	เวิล์ดไวด์	จำากัด

•		 บรษิทั	ไดเ้ขา้รว่มเปน็สว่นหนึง่ในโครงการ	IMV	ของบรษิทัลกูคา้รายใหญท่ีไ่ดจ้ดัตัง้ศนูยว์จิยัและพฒันาใน	เอเชยี	–	แปซฟิกิ

โดยมีการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เพื่อนำาไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้ามากที่สุด

•		 ในอุตสาหกรรมรถยนต์	 ผู้ผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวตลอดช่วงระยะการผลิต	

(Part	Life)	ของรถยนต์รุ่นนั้น	ๆ 	ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ	4-7	ปี	อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทผลิตรถยนต์จะ

สั่งซื้อชิ้นส่วนชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตเดิมเมื่อมีการวางแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่	เนื่องจากมีความคุ้นเคย	มั่นใจในคุณภาพ

สินค้า	ความชำานาญทางด้านเทคนิคและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา	

	 ด้วยเหตุนี้	บริษัท	เชื่อมั่นว่าเป็นการยากที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะสามารถแข่งขันกับบริษัท	ในด้านต้นทุน	และเป็นการยากที่

จะเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท		

2. คว�มเสี่ยงด้�นก�รผลิต

	 2.1		ความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต

	 เนื่องจากต้นทุนการผลิต	เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท		การที่บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุน

การผลิตได้ทำาให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท	โดยตรง		ซึ่งในปี	2552	บริษัทฯ	มีต้นทุนการผลิตคิดเป็นร้อยละ	114.79	

ของรายได้จากการขาย			ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการและให้ความสำาคัญในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าบริษัท

สามารถลดต้นทุนได้	บริษัทฯ	ก็จะสามารถสร้างผลการดำาเนินงานที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นได้

3. ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

	 3.1		ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว

	 กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	30.70	ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่

ที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	

อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการ

วางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ	 และมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการชุดต่างๆ	อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยเฉพาะในกรณีการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำานาจควบคุม

กิจการรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ
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4. คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน

	 4.1	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี้สินกับสถาบันการเงิน	อย่างไรก็ตามบริษัท			เชื่อว่าความผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ	

	 4.2	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีนสงูกวา่สนิทรพัยห์มนุเวยีนซึง่ปจัจยัดงักลา่วอาจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการดำาเนนิงาน

ต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งที่

ปรกึษาทางการเงนิเพือ่หาแนวทางปรบัปรงุโครงสรา้งกจิการ	และโครงสรา้งทางการเงนิ	เพือ่แกไ้ขปญัหาสภาพคลอ่งของบรษิทัและนำา

เสนอข้อมูลเพื่อขอเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินพิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ	

	 4.3	ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

			บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้	อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายในการใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั	

และลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัท

ใหญ่ที่ต่างประเทศ		ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น	นอกจากนี้

บรษิทัฯ	ไดป้ระมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	โดยพจิารณาจากประสบการณใ์นการเกบ็เงนิในอดตี	การวเิคราะหอ์ายลุกูหนี	้ซึง่ฝา่ยบรหิาร

ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอแล้ว

	 4.4	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

	 ณ	สิ้นปี	2552	บริษัทได้มีการเลื่อนการชำาระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน	สืบเนื่องจาก

การทีบ่รษิทัไดร้บัผลกระทบจากภาวะซบเซาของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นรถยนต์	ซึง่สง่ผลตอ่การเตบิโตของยอดขายและความ

สามารถในการหากำาไรของบริษัททำาให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนับจากปี	2550	ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำาเนินการขอ

ปรับโครงสร้างทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ	

5. คว�มเสี่ยงด้�นผู้ลงทุน

	 5.1	ความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสม	

	 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2550	ถึงปี	2552	เป็นระยะเวลา	3	ปี	คิดเป็นเงิน	2,284	ล้านบาท			

ซึ่งการที่บริษัทขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำาให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้



รายงานประจำาปี	255247บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

	 ปัจจุบันบริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ขึ้นสู่ศาล	ดังนี้	

	 1.	 คดีที่บริษัทเป็นโจทก์ดำาเนินการฟ้องร้อง	 เรียกค่าเสียหายจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมินอิสระ	 ศาลชั้นต้น

พิพากษายกฟ้อง		ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณากลับคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น	คดีอยู่ระหว่างรอฟังคำาพิพากษาของศาล

อุทธรณ์

	 2.	 บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องกรณีพิพาทในกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่	1491	โรงงาน	2		บริษัทยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	กับ	นาง

เพลินใจ		อินทรสถิตย์		ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี		จำาเลยยื่นอุทธรณ์		คดีอยู่ระหว่างรอคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์	

	 3.		 บริษัทเงินทุน	ฟินันซ่า		จำากัด		เป็นโจทก์	ยื่นฟ้องบริษัท	เรื่อง	ตั๋วเงิน,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ค้ำาประกัน		คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลชั้นต้น

ขอพิพาททางกฎหมาย
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รายการระหวางกัน

	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1.	รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

1) บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (WETCO)

	 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	25	โดยมีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายสัมพันธ์	พันธ์พาณิชย์	และนายพริษฐ์	พันธ์พาณิชย์

	 ลักษณะรายการที่สำาคัญ	 มูลค่าของรายการ	(ล้านบาท)	 รายละเอียดและความจำาเป็นในการทำารายการ	 การคิดราคา

	 	 ปี	2552

1.1)	 -	รายได้จากการขายสินค้า	 113.94	 บริษัทฯ	จำาหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียสำาหรับค่ายรถยนต์	ISUZU	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 และให้บริการ	 	 ให้แก่	WETCO	ตามปกติการค้า

		 -	ลูกหนี้การค้า		 40.70	 		

1.2)	 –	เจ้าหนี้การค้า	 -	 บริษัทฯ	ซื้อสินค้าจาก	WETCO	เป็นเงินเชื่อตามปกติการค้า	

1.3)	 -	รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ	 1.38	 เป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการกับ	WETCO	โดยบริษัทฯ	ตกลง	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 -	ลูกหนี้อื่น	 -	 ให้	WETCO	เช่าพื้นที่เป็นที่ตั้งสำานักงาน	และพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิต	

	 	 	 โดยบริษัทฯ	ตกลงเป็นผู้จัดหาแรงงาน	บริการ	เครื่องมือเครื่องใช้	

	 	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกอย่าง
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2.1)		 -		รายได้จากการขายสินค้า	 4,263.74	 บริษัทฯ	จำาหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียสำาหรับค่ายรถยนต์	TOYOTA	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 และให้บริการ	 	 และชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กอื่นๆ	ให้แก่	YSP	ตามปกติการค้า

							 -	ลูกหนี้การค้า		 1,063.91	

2.2)	 -	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและ	 3,574.14	 บริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ	ได้แก่	เหล็กท่อ	เพื่อนำามาใช้ดำาเนินการผลิต	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 ให้บริการ	 	 ชิ้นส่วนท่อไอเสีย	ตามปกติการค้า

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 2,468.69	 บริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินค้าจาก	YSP	เป็นเงินเชื่อ

	 	 	 ตามปกติการค้า	

2.3)			-	รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ	 0.28	 เป็นรายได้ค่าเช่าที่	YSP	เช่าพื้นที่สำานักงานของบริษัทฯ	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 -	ลูกหนี้อื่น	 0.04	 	

	

2.4)	 -	เจ้าหนี้อื่น	 3.96	 บริษัทซื้อสินค้าจาก	YSP	และค้างชำาระเกินกำาหนด	 ราคาตลาด

	 -	ดอกเบี้ยจ่ายและ	 50.15	 	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ลักษณะรายการที่สำาคัญ	 มูลค่าของรายการ	(ล้านบาท)	 รายละเอียดและความจำาเป็นในการทำารายการ	 การคิดราคา

	 	 ปี	2552

2) บริษัท ว�ย เอส ภัณฑ์  จำ�กัด (YSP)

	 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	9.55	โดยมีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายสัมพันธ์	พันธ์พาณิชย์
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3) บริษัท ย�นภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จำ�กัด (YDT)

	 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	30	โดยมีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายสัมพันธ์	พันธ์พาณิชย์	และนายพริษฐ์	พันธ์พาณิชย์

	 ลักษณะรายการที่สำาคัญ	 มูลค่าของรายการ	(ล้านบาท)	 รายละเอียดและความจำาเป็นในการทำารายการ	 การคิดราคา

	 	 ปี	2552

3.1)		-	รายได้จากการขายสินค้า	 12.17	 บริษัทย่อยผลิตแม่พิมพ์โลหะสำาหรับงานขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 และให้บริการ	 	 จำาหน่ายให้แก่	YDT

	 -	รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ			 		-																																							

	 -	ลูกหนี้การค้า	 3.96	

3.2)			 -	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและ	 40.98	 บริษัทฯ	ว่าจ้าง	YDT	ชุบสีโลหะ	และอโลหะ	ด้วยระบบ	 ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

	 ให้บริการ	 	 กระแสไฟฟ้าสำาหรับงานขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์	และจ้างผลิต

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 12.96	 แม่พิมพ์โลหะตามปกติการค้า

2.	รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

	 -	ไม่มี	-
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ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

	 คณะกรรมการของบรษิทัไดร้ว่มพจิารณาและมมีตเิปน็เอกฉนัทว์า่	ในกรณทีีม่กีารทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งในอนาคต	จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน	และต้องมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	สมเหตุสมผล	และมีนโยบายการกำาหนดราคาที่

เหมาะสม	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นหลัก	

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

1.	 รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

	 รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ	เช่น	การจ้างผลิตชิ้นงาน	การซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	และการขายสินค้า	เป็นรายการที่จะยังคงเกิด

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต	ดงันัน้	บรษิทัไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป	

โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและติธรรม	 สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้	 โดยคำานึงถึงประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท	 และบริษัทย่อย	 และนำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางใน

การปฏิบัติดังกล่าว	

2.	 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

	 รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้คราว	เชน่	การซือ้ขายทีด่นิจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนั	การกูย้มืเงนิจากบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้	การเชา่

หรือให้เช่าพื้นที่ๆใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลของรายการ	และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม	

	 รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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โครงการในอนาคต

											-	ไม่มี	-
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กลุ่มบริษัทย�นภัณฑ์มอบทุนแก่บุตรพนักง�น

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับบริษัทในเครือ	

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน	ในโครงการ	“ทุนการศึกษาแก่

บุตร-ธิดา	 พนักงานกลุ่มบริษัทยานภัณฑ์”	 เพื่อเป็นการแบ่งเบา

ภาระค่าครองชีพแก่พนักงานและเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา

แกเ่ยาวชน	โดยคณุสมัพนัธ	์พนัธพ์าณชิย	์ประธานกรรมการบรหิาร	

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ	ในวันที่	27	มกราคม	2552

ย�นภัณฑ์ ร่วมสร้�งกุศลบริจ�คโลหิตแก่สภ�ก�ช�ดไทย

	 บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับบริษัทในเครือ	

จัดกิจกรรม	“หนึ่งหยดเพื่อเพื่อนครั้งที่	4	และครั้งที่	5”	เพื่อช่วย

เหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตทุีข่าดแคลนโลหติ	และไดม้อบสิง่ของบรโิภค

เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมของสภากาชาดไทย	ในโครงการ	“รว่มสรา้ง

กุศล	 ส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย”	 ในวันที่	 3	

มีนาคม	2552	และวันที่	1	กันยายน	2552

โครงก�ร”ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยกลุ่มบริษัทย�นภัณฑ์

	 กลุ่มบริษัทยานภัณฑ์		มอบป้ายโครงการ	“รณรงค์ขับขี่

ปลอดภัย	ไร้อุบัติเหตุ”	และเครื่องบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

หนา้ทีใ่นชว่งเทศกาลสงกรานตข์องเจา้หนา้ทีต่ำารวจ	แดด่า่นตรวจ

ทา่สะอา้น	โดยมพีนัตำารวจโทธนะภทัร	ปานสมบตั	ิรองผูก้ำากบัการ

สถานตีำารวจภธูรบางปะกงผูร้บัมอบ	และบา่ยวนัเดยีวกนัไดม้อบแด่

ด่านตรวจราชาเทวะ	โดยมีพันตำารวจเอกธีรเดช	ภานุรักษ์	ผู้กำากับ

การสถานีตำารวจภูธรราชาเทวะเป็นผู้รับมอบ	โดยมีคณะผู้บริหาร

และตัวแทนพนักงานเป็นผู้มอบ	ในวันที่	10	เมษายน	2552

ย�นภัณฑ์บริจ�คเงิน ในโครงก�ร “ผ้�ป�มห�กุศล เพื่อภิกษุสงฆ์

อ�พ�ธ”

	 บริษัท	 ยานภัณฑ์	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในเครือ	

นำาโดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนพนักงานมอบเงินบริจาค

จำานวน	100,000	บาท	กับโรงพยาบาลสงฆ์	 ในโครงการ	“ผ้าป่า

มหากุศล	 เพื่อภิกษุสงฆ์อาพาธ”	 โดยมีแพทย์หญิงวราภรณ์	 	 ภูมิ

สวัสดิ์	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงฆ์	 เป็นตัวแทนรับมอบ	เมื่อวัน

ที่	27	สิงหาคม	2552

กิจกรรมทางสังคม



รายงานประจำาปี	255254บริษัท	ยานภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)

รางวัลประจําป 2552

QCC	Presentation	contest	“Honorable	Mention”	

/	Thai	Hino	Co-operation	Club

AHRDP	Trainer	Supporter	for	TPS	/	Toyota	Motor	

Asia	Pacifi	c	Engineering	&	Manufacturing	Co.,	Ltd.

Safety	Activity	(Successful	passed	the	evaluation	of	

level	B)	/	Toyota	Co-operation	Club

QA	Improvement	Activity	(Group	C)	“The	Winner”	

/	Thai	Hino	Co-operation	Club

AHRDP	Trainer	Supporter	for	TPS	(Certifi	cate)	

/	Manufacturing	Co.,	Ltd.	(TMAP-EM)

Safety	Activity	(For	dedicated	support	as	Core	

company)	/	Toyota	Co-operation	Club




























































































































