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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย
INANCIAL
HIGHLIGHTS

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

2550 2551 2552 2553

งบรวม  

(ปรับปรุงใหม่)

งบรวม  

(ปรับปรุงใหม่)

งบรวม  

(ปรับปรุงใหม่)

งบรวม

ข้อมูลจากงบการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 11,844.98 13,647.07 11,367.76 10,638.51

หนี้สินรวม 8,762.55 10,445.04 10,158.94 10,637.07

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,082.43 3,202.02 1,208.82 1.44

รายได้จากการขายและบริการ 5,444.38 9,407.32 6,848.52 9,555.81

ก�าไรขั้นต้น 229.13 282.74 -1,165.67 -588.25 

ก�าไรจากการด�าเนินงาน -32.92 -64.24 -1,770.65 -1,009.89 

ก�าไรสุทธิ -240.06 -241.00 -2,020.90 -1,345.40 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ (%) -4.41% -2.56% -29.51% -14.08%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -7.79% -7.52% -167.18% -934.31%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) -0.15 -0.11 -1.26 -0.84

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - -

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 9.63 2.00 0.76 0.00

* เปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
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สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท
ESSAGE FROM
PRESIDENT

สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท

จากสภาวะอตุสาหกรรมยานยนตใ์นป ี2553   เปน็ปทีีม่คีวามผนัผวนจากสภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิทีฟ่ืน้ตวัดขีึน้  สง่ผลใหก้ลุม่ผูป้ระกอบ
การผลติชิน้สว่นยานยนตข์องไทยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้  มคีวามเจรญิเตบิโตขึน้อยา่งนา่ภาคภมูใิจ   โดยดไูดจ้ากสถติกิารผลติรถยนต์
รวมอยู่ที่  1.65  ล้านคัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552  ที่ผ่านมาร้อยละ  65% โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศ 800,357 คัน เพิ่มขึ้น 46% 
และส่งออก 895,855  คัน เพิ่มขึ้น 67%  ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงดัชนีของภาคอุตสาหกรรมนี้  ความ
เชื่อมั่นของประชาชนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง ที่ดีขึ้น  เมื่อรัฐบาลมีแผนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ  จึงท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและตลาดให้การตอบรับมากขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่ม บริษัท  ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)  มีผลการด�าเนินงานเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง  
ประสบความส�าเรจ็ในการขยายฐานลกูคา้ใหม ่โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศทีม่กี�าลงัการผลติคอ่นขา้งสงู และส�าหรบั
ในปี 2554  จากการคาดการณ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอดการผลิตรถภายในประเทศจะเติบโตขึ้นไม่ต่�ากว่า 10%   
หรือตกประมาณ  1.9  ล้านคัน  ซึ่งบริษัทฯ ตั้งความหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีทองส�าหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์   และบริษัทมุ่งสร้าง
ยอดขายและขยายตลาดใหค้รอบคลมุไปยงักลุม่อตุสาหกรรมอืน่ๆ  เชน่  กลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลคโทรนคิ   เครือ่งจกัรกลการเกษตร   
รถแบ็คโคร ฯลฯ  จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา  ท�าให้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 
รวมถงึการพฒันาบคุคลากรและน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลติ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย   

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นไป และมีแนวคิดที่จะพัฒนาบริษัทให้มี
การเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  มีความโปร่งใส และเป็นธรรม  ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังที่จะเป็นผู้น�าทาง
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แนวหน้าของประเทศต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน   รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ   ส�าหรับความทุ่มเท  ความจริงใจ ที่ทุกท่านอุทิศให้  และให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา    

(นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริษัท
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EPORT OF AUDIT COMMITTEE

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไป ตามที่ทาง
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ ดังนี้

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกัญญา บุศยารัศม ี กรรมการตรวจสอบ
3. พลต�ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ โดยในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีก่�ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สรปุสาระ
ส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสของปี 2553 ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ว่าได้มี
การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงต่างๆ  รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดท�างบการเงิน โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ฝ่ายจดัการอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้งบการเงนิของสม�า่เสมอเพือ่ให้งบการเงนิของบรษิทัมคีวามถกูต้องก่อนน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. สอบทานและสนบัสนนุให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน ทีเ่หมาะสม เพยีงพอและ มปีระสทิธภิาพ รวมถงึสอบทาน
ข้อเสนอแนะ และผลการปฏบิตักิารแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเข้าทดสอบระบบการควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี 
ประจ�าปี 2553 อนึง่ได้มกีารตัง้ข้อสงัเกตจากผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทัย่อย ทางผูบ้รหิารบรษิทั
แม่ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ก�าลังด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าไปเพื่อด�าเนินการแก้ไขซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆส�าเร็จได้ด้วยดีหลังจากกรรมการใหม่เข้าไปบริหารงานแล้ว

3. รับทราบการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและน�าไปปฏิบัติการป้องกันแก้ไขเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถรับมือได้กับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4. พิจารณาคัดเลือกและ เสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงาน
สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อหารือในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

6. สอบทานการปฏิบัติงานสอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างอิสระในการพิจารณาและให้ค�าแนะน�าเร่ืองต่างๆ ท่ีตรวจสอบแล้วมีผลท่ีมีนัยส�าคัญท่ีอาจ
จะท�าให้บริษัทเกิดความเสียหายได้   จึงเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม
และเช่ือถือได้ มีการด�าเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทและไม่มีข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญ

(พลโทไตรรัตน์  ปิ่นมณี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป 

บริษัท บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”) 

ประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

 1. ชุดท่อไอเสีย (Exhaust System) 

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

 3. ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะส�าหรับรถยนต์ และอื่นๆ (Press Part) 

 ส่งจ�าหน่ายโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผู้ค้าชิ้นส่วน 

 อะไหล่รถยนต์ทั่วประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัท 

 ย่อยเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) อุปกรณ์ 

 จับยึดท่ีใช้ในการประกอบช้ินส่วนรถยนต์ (JIG) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพช้ินงาน (C/F: Checking  

 Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ ่ 0 2331 8000, 0 2311 1000

โทรสาร 0 2331 7398

ที่ตั้งโรงงาน YNP1 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี จังหวัด

 สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์โรงงาน YNP1 0 2316 7777

โทรสาร 0 2316 9146

ที่ตั้งโรงงาน YNP2 3 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี 

 จังหวัด สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์โรงงาน YNP2 0 2175 2109, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 - 10

โทรสาร 0 2175 2120

ที่ตั้งโรงงาน YNP3 55 หมู่ 3 ต�าบลหนองจอก อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์โรงงาน YNP3 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855

โทรสาร 0 3857 8846

ที่ตั้งโรงงาน YNPE 64 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี 

 จังหวัด สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์โรงงานYNPE 0 2750 2299

โทรสาร 0 2750 3808

ที่ตั้งโรงงาน YNPI 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์โรงงาน YNPI 0 2331 8000, 0 2311 1000

โทรสาร 0 2331 7398

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000168

โฮมเพจบริษัท www.yarnapund.com

ข้อมูลทั่วไป
ENERAL
INFORMATION
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โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ้ น

บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท วายเอสภัณฑ์ จ�ากัด

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

100%

9.55%

100%

30%

25%

โครงสร้างการถือหุ้น
HAREHOLDERS
STRUCTURE



รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนช�าระแล้ว
( ล้านบาท )

สัดส่วนถือ
หุ้น (%)

บริษัทในเครือ

บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (YNPE)
ที่อยู ่  64 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.กิ่งแก้ว- ลาดกระบัง)
  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 0 2750 2299
แฟกซ ์ 0 2750 3808

ออกแบบและผลิตเครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิต (Tooling )

300 100

บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (YNPI)
ที่อยู ่  42 ซ.สุขุมวิท 81 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก 
  อ.พระโขนง กทม.10260
โทร 0 2331 8000, 0 2311 1000
แฟกซ ์ 0 2331 7398

ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย,

งานขึ้นรูปโลหะ และเป็น

ตัวแทนจัดจ�าหน่าย

240 100

บริษัทร่วมทุน

บรษิทั วอล์คเกอร์ เอก็ซอสท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (WETCO)
ที่อยู ่  70 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.กิ่งแก้ว-ลาดกระบัง)
  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 0 2316 8010, 0 2750 1620
แฟกซ ์ 0 2750 1615

ประกอบชุดท่อไอเสีย

เพื่อขาย

80 25

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ�ากัด (YSP)
ที่อยู ่  90/3 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว
  ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง    
  จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร 0 3857 0875, 0 3852 2330
แฟกซ ์ 0 3852 2373

ผลิตชุดท่อไอเสีย 

ตัวแทนจ�าหน่ายท่อ ( Pipe )

1,414 9.55

บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จ�ากัด (YDT)
ที่อยู ่  700/507 หมู่2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
  จ.ชลบุรี 20160
โทร 0 3845 4717 - 9
แฟกซ ์ 0 3845 4721

บริการชุบสีโลหะ, อโลหะ 

ด้วยกระแสไฟฟ้า

20 30

YARNAPUND PCL.
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บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ แ ล ะ บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น

บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน
UBSIDIARIES AND 
JOINT VENTURES
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บุ ค ค ล อ้ า ง อิ ง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  62  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์     0 2229 2800
  โทรสาร     0 2654 5599
  http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี  นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759  และ/หรือ
  นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ�ากัด 
  138 อาคารบุญมิตร  ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
  เขตบางรัก กทม. 10500
  โทรศัพท์     0 2634 2484-6
  โทรสาร     0 2634 2668
  E-mail     audit@karinaudit.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ส�านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ากัด
  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  

บุคคลอ้างอิง
EFERENCES
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์

ประสบการณ์ท�างาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2552 รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ข้าวรัชมงคล จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2539 - 2552 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหาร
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จ�ากัด

2549 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2545 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - 2549 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2523 - 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

นายพริษฐ์  พันธ์พาณิชย์

ประสบการณ์ท�างาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
ห้างหุ้นส่วน พี-พลอยยนต์

2549 - 2552 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2548 - 2551 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2545 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2539 - 2552 กรรมการ
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จ�ากัด

2522 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
OARD OF
DIRECTOR
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

นายเคียง  บุญเพิ่ม

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์

2539 – ปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ 
ส�านักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา

2539 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์

นางอรสโรชยา  บุนนาค

ประสบการณ์ท�างาน

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
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นางอรสโรชยา  บุนนาค

ประสบการณ์ท�างาน

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

นางอมรรัตน์  อังคเศกวิไล

ประสบการณ์ท�างาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น จ�ากัด

2541 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จ�ากัด

2526 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จ�ากัด

ดร. อัมพร  นิลภิรมย์

ประสบการณ์ท�างาน

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2549 - 2550 กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2544 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2534 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2533 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

ดร. พรจิต  พันธ์พาณิชย์

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด

2533 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด

นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท์

ประสบการณ์ท�างาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2545 - 2549 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

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

ประสบการณ์ท�างาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2545 - 2549 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

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

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

พลโทไตรรัตน์  ปิ่นมณี

ประสบการณ์ท�างาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2544 - 2547 ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ. ทหารสูงสุด
กองบัญชาการทหารสูงสุด

นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี

ประสบการณ์ท�างาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช�านาญการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2545 - 2546 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
ส�านักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 2

2542 - 2545 สรรพากรอ�าเภอ
ส�านักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 1
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

พลต�ารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท์

ประสบการณ์ท�างาน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม

2551 - 2551 ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)

2548 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการต�ารวจ

2547 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ
องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก 

2546 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
การทหารสภาผู้แทนราษฎร

นายปิยพร  ลิ้มเจริญ

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ระยองสตาร์ จ�ากัด
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นายปิยพร  ลิ้มเจริญ

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ระยองสตาร์ จ�ากัด

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร

โครงสร้างองค์กร
RGANIZATION
CHART

ผู้อ�านวยการส�านกังานใหญ่
HD : สาวิตรี  สิงหะคเชนทร์

ฝ่ายกฎหมาย
DM : ประภัสสร กันทะวงศ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
DM : รัชดา  สุวรรณจินดา

ฝ่ายการเงิน
DM : ธีรยุทธ  ลิมปนดุษฎี

DDM : อรุณี  เทียนกระจ่าง

ฝ่ายบัญชี
DM : อารีรัตน์  เกิดแย้ม

ADM : จุฑาทิพย์  ก�า่มะเริง

ฝ่ายผลิต
APM : อามินทร์ เบ้าสุวรรณ

ฝ่ายบริหารโรงงาน
ADM : สาเนตร์  ใบกว้าง

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง
DM : อามินทร์ เบ้าสุวรรณ (cc)

กรรมการบริหาร
ED : สุรพันธ์  กันเขตต์

โรงงาน 1
APM : อามินทร์  เบ้าสุวรรณ

ฝ่ายธุรการ
DM : ประยูร  ช่างเกวียน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
DM : อรัญญา  ศรีมุข

ADM : ภัสราวรรณ  ดีประเสริฐ
ADM : พีรนุช  ครุธแก้ว

กรรมการบริหาร
ED : สุรพันธ์  กันเขตต์

ผู้อ�านวยการ
ตรวจสอบภายใน
DD : วิศิษฐ์  คงลิขิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
DD : วาสนา  กิจเจริญ (cc)

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง
PM : สุชาติ  ศรีบุณยะแก้ว (cc)

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง
PM : วิชาญ  ศรีมุข (cc)

ฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน
DM : ประสาน  ปั้นทองดี

ฝ่ายวิศวกรรม
DDM : นพดล  รักเดช

ฝ่ายผลิต
PM : สุชาติ  ศรีบุณยะแก้ว (cc)

ฝ่ายผลิต
PM : วิชาญ  ศรีมุข (cc)

ฝ่ายบริหารโรงงาน
PM : สุชาติ  ศรีบุณยะแก้ว (cc)

ฝ่ายบริหารโรงงาน
PM : วิชาญ  ศรีมุข (cc)

คณะกรรมการตรวจสอบ
พลโท ไตรรัตน์  ปิ่นมณี

กัญญา  บุศยารัศมี
พลต�ารวจตรี วันชัย  วิสุทธินันท์

ปิยพร  ลิ้มเจริญ

ที่ปรึกษาบริหาร
Mr. Kawashima  Kazuo

Mr. Mano  Masahiko
Mr. Sasa  Tadao

ฝ่ายจัดซื้อ
SDM : พรรณดวงจันทร์  นิลภิรมย์

DM : วิภาทิพย์  สุทธิภู
ADM : ณัฐพล  แพร่สิริ

ประสานงานบริหาร
และโรงงาน

CO : สิทธิศักดิ์  พันธ์พาณิชย์
CO : กิตติสุข  บุญทัน

ฝ่ายการตลาด
DM : ทวี  บ�ารุงศิลป์

ADM : สมเกียรติ  แก้วสด

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วิศิษฐ์  คงลิขิต
อัมพร  นิลภิรมย์

สมศักดิ์  กลิ่นกุหลาบ
ณัฐพล  แพร่สิริ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

พลโท ไตรรัตน์  ปิ่นมณี
กัญญา  บุศยารัศมี
พรจิต  พันธ์พาณิชย์

ปิยพร  ลิ้มเจริญ

คณะกรรมการบริษัท
สัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์
พริษฐ์  พันธ์พาณิชย์
อรสโรชยา บุนนาค

อมรรัตน์  อังคเศกวิไล
อัมพร  นิลภิรมย์

พรจิต  พันธ์พาณิชย์
พิไลพรรณ  ลัธธนันท์

พลโท ไตรรัตน์  ปิ่นมณี
กัญญา  บุศยารัศมี

พลต�ารวจตรี วันชัย  วิสุทธินันท์
ปิยพร  ลิ้มเจริญ
เคียง บุญเพิ่ม

กรรมการบริหาร
สัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร
พริษฐ์  พันธ์พาณิชย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อรสโรชยา บุนนาค

กรรมการบริหารอาวุโส
อัมพร  นิลภิรมย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พรจิต  พันธ์พาณิชย์

กรรมการบริหาร
ฐาณิสร์  ธนะสุนทร

กรรมการบริหาร
สุรพันธ์  กันเขตต์
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
พลต�ารวจตรี วันชัย  วิสุทธินันท์

พรทิพย์  ลัธธนันท์
อมรรัตน์  อังคเศกวิไล

ปิยพร  ลิ้มเจริญ

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
จ�าลอง  พันธ์พาณิชย์

เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

ประภัสสร  กันทะวงศ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
พริษฐ์  พันธ์พาณิชย์

ผู้ประสานงานบริหาร
EC : คงพันธ์  พันธ์พาณิชย์

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อัมพร  นิลภิรมย์

กรรมการบริหาร
พรจิต  พันธ์พาณิชย์

ผู้ประสานงานบริหาร
คงพันธ์  พันธ์พาณิชย์

ผู้อ�านวยการ
DD : วาสนา  กิจเจริญ

กรรมการบริหาร
ED : ฐาณิสร์  ธนะสุนทร

ทีป่รกึษา
โรงงาน1-2-3 (PE,PD,QA)

ADV : Mr. Tadatoshi  Ishikawa

ฝ่ายวางแผนต้นทุน
ผลิตภัณฑ์

DD : วาสนา  กิจเจริญ (cc)

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ (F.2)

DM : ด�ารงศักดิ์  อินทรวัชระ

การตลาด
GM : ยิ่งศักดิ์  โลหิตบุตร์

โรงงาน 2
PM : สุชาติ  ศรีบุณยะแก้ว

ฝ่ายวิศวกรรม
GM : สมศักดิ์  กลิ่นกุหลาบ
DM : ประสาน  ปั้นทองดี

โรงงาน 3
PM : วิชาญ  ศรีมุข



YARNAPUND PCL.

16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                       ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

                 ชื่อ จ�านวนหุ้น % ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ 1) 484,178,980 30.26

2. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร 239,074,760 14.94

3. นายอ�านวย พิจิตรพงศ์ชัย 79,917,600 4.99

4. นายก�าพล  โกศลานันท์ 43,959,010 2.75

5. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 19,934,600 1.25

6. นายธวัชชัย  กาลอนันต์วงศ์ 16,801,700 1.05

7. นายชาญ  วรรธนะกุล 16,000,000 1.00

8. นางกมลรัตน์  สางชัยภูมิ 15,714,700 0.98

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 14,442,800 0.90

10. นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล 12,850,000 0.80

 หมายเหตุ: 1) กลุ่มพันธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 11 ราย ได้แก่ นางจ�าลอง พันธ์พาณิชย์, 
  นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน์ อัคเศกวิไล, ดร.อัมพร นิลภิรมย์,  
  ดร.พรจิต พันธ์พาณิชย์, นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์, นางวันทนา พันธ์พาณิชย์, นายกิตติภัทร์ พันธ์พาณิชย์, และ 

  นางสาวแก้วกาญจน์ พันธ์พาณิชย์ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลต้องน�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระเงินกู้สถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการกู้ยืมซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบ
ลงทุนของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทย่อย YNPE และ YNPI ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองอย่างน้อยหนึ่ง
ในยี่สิบของเงินก�าไรสุทธิซึ่งบริษัทท�ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของจ�านวนทุน
ของบริษัท หรือมากกว่านั้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
AJOR SHAREHOLDERS
STRUCTURE

โ ค ร ง ส ร้ า ง ผู้ ถื อ หุ้ น
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และ คณะกรรมการ 4 ชดุย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 จ�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสัมพันธ์   พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายพริษฐ์      พันธ์พาณิชย์ กรรมการ

3. นายเคียง      บุนเพิ่ม กรรมการ

4. นางอรสโรชยา    บุนนาค กรรมการ

5. นางอมรรัตน์   อังคเศกวิไล กรรมการ

6. ดร. อัมพร       นิลภิรมย์ กรรมการ

7. ดร. พรจิต       พันธ์พาณิชย์ กรรมการ

8. นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท์ กรรมการ

9. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการ

10. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการ

11. พลต�ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ

12. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการ

หมายเหตุ: 1) นายวิชัย   ทองแตง กรรมการบริษัท ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
   2)  นายชนินทร์  เย็นสุดใจ กรรมการบริษัทและ กรรมการบริษัท ลาออกจากต�าแหน่งวันที่ 16 สิงหาคม 2553
   3) นายเคียง  บุญเพิ่ม  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ  ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่ 
    16  สิงหาคม 2553   โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป 

 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

 ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ได้ลงมติก�าหนดกรรมการผู ้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายสัมพันธ์  
พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค และ ดร. อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท”

การจัดการ
ANAGEMENT

ก า ร จั ด ก า ร
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(1) บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

(2) ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ 
คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมายและตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ ได้แก่ 
เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ
หรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
ก�าไรขาดทุนกัน การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ  การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก�าหนด

(3) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจ�านวนหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยให้
มอี�านาจหน้าทีบ่รหิารจดัการบรษิทัตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

(4) คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกจิการของบรษิทัภายใต้การ
ควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายใน
เวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขอ�านาจดงักล่าวได้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นท�าหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานตามปกตธิรุกจิ การมอบอ�านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอื
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบคดัค้าน
การมอบอ�านาจนัน้ ต้องบนัทกึความเหน็ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชมุให้ชดัเจน ทัง้นี ้การมอบอ�านาจดงั
กล่าวจะต้องก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ�านาจไว้อย่างชดัเจน และต้องไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี 
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

(5) พจิารณาอนมุตัใินการน�าสนิทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืไปเป็นประกนั หรอืเข้าค�า้ประกนัใดๆ ทีก่่อ
ให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

(7) พิจารณาอนุมัติการมอบอ�านาจภายในบริษัท

(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ

(9) รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร โดยให้มคีวามตัง้ใจและความระมดัระวงัในการปฏบิตัิ
งาน
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(10) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

(12) ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(13) รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจดัท�ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงาน
ประจ�าปี  และครอบคลุมในเรื่องส�าคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  จ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. ดร. อัมพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. นางอรสโรชยา    บุนนาค กรรมการบริหารอาวุโส 
และกรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน

5. ดร. พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการบริหาร

6. นายสุรพันธ์ กันเขตต์ กรรมการบริหาร

7. นายฐาณิสร์ ธนะสุนทร กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1) ดร. พรจิต พันธ์พาณิชย์  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ  ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553   
                  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2553   โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป
   2) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ  ต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 16   สิงหาคม 2553

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และให้มีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 

(2) จดัท�าโครงสร้างองค์กร อ�านาจบรหิารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอยีดการคดัเลอืก การว่าจ้าง การโยกย้าย การ
ฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่น�าเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที่ก�าหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(5) มีอ�านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(6) มอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารกูย้มืเงนิหรอืการขอสนิเชือ่เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การช�าระหรอืใช้จ่ายเงนิเพือ่
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการไม่
เกินกว่า 300 ล้านบาท โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่ก�าหนด ให้น�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

(7) มีอ�านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอ�านาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

 อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับ
บริษัท และตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตชัดเจน ทั้งนี้ ส�าหรับรายการที่กรรมการบริหาร 
หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้
กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  จ�านวน 4  ท่าน ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการตรวจสอบ

4. พลต�ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการตรวจสอบ

 นายวิศิษฐ์   คงลิขิต    ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก า ร จั ด ก า ร



YARNAPUND PCL.

21

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการด�าเนินงานของ
บริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การด�าเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น  โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่
เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เบื้องต้นต่อคณะกรรมการสรรหา รวมถึงพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส�านักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

(5) เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบ
บัญชีในเรื่องต่าง  ๆ

(6) พจิารณาสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เปน็ไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7) จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั  ซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  และ  ให้ค�าแนะน�า
คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(9) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึสอบทานและให้ความเหน็ต่อแผนตรวจสอบภายใน การ
ปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบภายใน  อตัราก�าลงัคนของส�านกัตรวจสอบภายใน  และประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

(10) พจิารณาให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้  โยกย้าย หรอืถอดถอน รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการ
ส�านักตรวจสอบภายใน  และบุคลากรของส�านักตรวจสอบภายใน

(11) พจิารณาสอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของบรษิทั    
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(13) ในการปฏบิัตงิานตามหน้าที ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญผูบ้รหิาร  หรอืพนกังานของบรษิัท ทีเ่กีย่วข้องมา
ให้ความเห็น  ร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

(14) มอี�านาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใด เมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทั  
เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  จ�านวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฐ์ คงลิขิต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสมศักดิ์ กลิ่นกุหลาบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายณัฐพล แพร่สิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายวิศิษฐ์  คงลิขิต  และ นายณัฐพล  แพร่สิริ   เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2553  

   นายประยูร  ช่างเกวียน   ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(1) ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผล 
กระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างการเตือนภัยล่วงหน้า

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย  ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวต่อเนื่อง  เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(4) มอี�านาจในการแต่งตัง้ และก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ  หรอืคณะท�างานในการบรหิารความเสีย่งแต่ละ
ประเภทของการบรษิทัได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องท�ารายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั
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(5) ก�ากับดูแล  ติดตาม  ควบคุมและตรวจสอบ   การด�าเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะท�างานในการบริหารความ
เสีย่งและมอี�านาจเรยีกเอกสาร ข้อมลู และบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิประกอบการพจิารณาเพือ่ให้การด�าเนนิ
งานบรรลุวัตถุประสงค์

(6) รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้กับต่อ 
คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งด�าเนินการเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา

(7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลต�ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ ประธานกรรมการสรรหา

2. นางพรทิพย์ ลัธธนันท์ กรรมการสรรหา

3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล กรรมการสรรหา

4. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการสรรหา

นายรัชดา  สุวรรณจินดา    ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

(1) คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่าง ๆ ที่
ผู้ถือหุ้นแนะน�า (ถ้ามี) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซือ่สตัย์ สามารถทุม่เทอทุศิเวลาได้อย่างเตม็ที ่มอีายทุีเ่หมาะสม สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า

(2) จดัเตรยีมบญัชรีายชือ่ผูท้ีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรอื ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการ 
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรร
หาด้วย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ

ก า ร จั ด ก า ร



YARNAPUND PCL.

24

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

                 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานกรรมการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี รองกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

4. ดร. พรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั รวมถงึค่าเบีย้ประชมุ โบนสัประจ�าปีสวสัดกิาร 
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี

(3) ประเมินผลส�าเร็จขององค์กร เพื่อก�าหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีของบริษัท

(4) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น 

 คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนสามารถขอรบัค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2553  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  ได้มีมติแต่งตั้งนายพริษฐ์   พันธ์พาณิชย์  ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(1) ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2)  ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(3)   จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด จัดท�าและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(4)   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
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(5)   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ ที่
ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-331-8000, 02-311-1000 ต่อ 3301 หรือส่งค�าถามผ่านทาง 
e-mail ที่ Law@yarnapund.com

(6)   ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

(7)   ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร    

 บรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ     ประสบการณ์
และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานทีเ่หมาะสมเพือ่เสนอชือ่ให้เป็นกรรมการบรษิทั ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัว่างลง ประธาน
กรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานและการก�ากับดูแลที่เหมาะสมจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทจ�านวนหนึ่ง และน�า
เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหา เพือ่พจิารณากลัน่กรอง และคดัเลอืกชัน้หนึง่ก่อน เสรจ็แล้วคณะกรรมการสรรหาจะเสนอ
ชือ่บคุคลทีผ่่านการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณากลัน่กรองและ
คดัเลอืกให้เหลอืจ�านวนเท่ากบัต�าแหน่งกรรมการบรษิทัทีว่่างอยู ่เสรจ็แล้วจงึจะน�ารายชือ่บคุคลทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ  (1) เพือ่ทีจ่ะเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและคณะ
กรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึง
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานของบคุคลดงักล่าวด้วย เพือ่ให้แน่ใจว่าบคุคล
ทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ เป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนดและ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินกิจการ
ของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ    

(1) คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
นัน้ ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
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ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน�ารายชื่อเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(2) ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีท่ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมมีตด้ิวยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน
ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไป
แทน

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ�านวนหนึ่งของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ    

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถส�าหรับ
ต�าแหน่ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และรายชื่อที่เสนอโดย
คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ 
และรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  2 ปี

การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบรษิทั เสนอชือ่ต่อให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เลขานกุาร โดยพจิารณาจากบคุคล
ที่มีความรู้ความสามารถส�าหรับต�าแหน่ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

                    รายการ เงินเดือนและโบนัส
(ล้านบาท)

กรรมการ (ฐานะกรรมการ) จ�านวน 14 คน

1. นายวิชัย ทองแตง 800,000

2. นายสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ 240,000

3. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ 140,000

4. นายพริษฐ์     พันธ์พาณิชย์ 240,000

5. นายเคียง บุญเพิ่ม 60,000

6. นางอรสโรชยา    บุนนาค 240,000

7. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล 240,000

8. ดร. อัมพร     นิลภิรมย์ 240,000

9. ดร. พรจิต     พันธ์พาณิชย์ 240,000

10. นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์ 240,000

11. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี 600,000

12. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี 600,000

13. นายปิยพร ลิ้มเจริญ 360,000

14. พลต�ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 360,000

หมายเหตุ: นายวิชัย  ทองแตง  กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2553
   นายชนินทร์  เย็นสุดใจ  กรรมการบริษัท  ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
   นายเคียง   บุญเพิ่ม  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2553  
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การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยมนีโยบายปฏบิตัติามข้อพงึ
ปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Best Practices) ส�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมี
การพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการให้มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทั
จดทะเบยีน ปี 2549  ทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการปรบัปรงุ บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นต่อ
การด�าเนนิธรุกจิให้มกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื  ด้วยการประกอบธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ  มรีะบบจดัการอย่างมอือาชพี  และ
มคีวามโปร่งใส  โดยค�านงึถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี  การก�าหนดโครงสร้าง  บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบของกรรมการแต่ละคณะ  รวมถึงกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน   การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง  โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวัง  และมีการประเมินความเสี่ยง  พร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอและเหมาะสม 
ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม โดย
บริษัทก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการโดยค�านงึถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี  ไม่กระท�าการใดๆ  ทีม่ลีกัษณะ
เป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทโดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

การเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัผูถ้อืหุน้จะได้รบัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตัง้ค�าถามใด ๆ  ต่อทีป่ระชมุ
ตามระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นบริษัทยังได้ด�าเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นการส่งเสริมการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บริษัทน�าหนังสือนัดประชุมไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์บริษัท  www.yarnapund.com, เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ และ
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล ก่อนวันประชุมตามกฎหมายก�าหนด 

• บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม   7  วัน ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด

• บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ข้อมูลส�าหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียง
พอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม
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• บรษิทัจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทกุปี พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการ
ด�าเนินงานของบริษัท  สอบถาม  แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม  
และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ  ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ  และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน  โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
ก�าหนดทศิทางในการลงคะแนนได้  และสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั
เข้าประชุมแทนได้   โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และจัดให้บริษัท
ส�านักงานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ�ากัด เป็นคนกลางในการนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจได้ว่าการ
รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีความโปร่งใส และถูกต้อง

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายคน  

• บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการประชมุก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั  และบรษิทั
น�าข้อมูลวาระการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาการเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระการประชุม

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท

• คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• บริษัทมีมาตรการในการดูแลข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
โดยมิชอบ

• บรษิทัได้จดัให้กรรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูลงในแบบรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารและผู้
ที่เกีย่วข้อง  พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย์  ซึ่งในแบบรายงานดังกล่าวได้มีรายละเอียดที่
ชัดเจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ กลต.และตลาดหลักทรัพย์  
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และจะปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นเสมือนว่าเราเองเป็น ผู้ถือหุ้น

• บคุลากรทัง้หมดของบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติระมดัระวงั และรอบคอบเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

• บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของยานภัณฑ์ ให้ปราศจากการน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ ผิดกฎหมาย ระวังมิ
ให้มีการสูญหายถูกท�าลายหรืออยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาสินทรัพย์

• บริษัทฯ ดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ

 บุคลากรของยานภัณฑ์

• บคุลากรของบรษิทัฯ เป็นเสมอืนฟันเฟืองหลกั ในการด�าเนนิงานเราเชือ่มัน่ในการฝึกฝน อบรม และพฒันาความรูค้วาม
สามารถอย่างสม�า่เสมอการปฏิบัติต่อบุคลากรของยานภัณฑ์ จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสุจริตใจ

• บคุลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพและเป็นธรรมและเคารพ
ในความคิด และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เช่นเดียวกันกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

• บคุลากรทกุคนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการช่วยกนัรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภยัเป็นทีพ่งึพอใจ
และสร้างความสมบูรณ์ ต่อทั้งชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพย์สิน

• ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรของยานภัณฑ์จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสุจริตใจ

• บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของยานภัณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานด้วยความเคร่งครัด

ลูกค้า

• บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าลูกค้าคือผู้ที่เกื้อหนุนให้ยานภัณฑ์สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะฉะนั้นความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นจุดหมายหลักในการด�าเนินงานของยานภัณฑ์

• บริษัทฯ เชื่อว่าการมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจิตใจที่ตั้งมั่นและ
กระตอืรอืร้นในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า จะช่วยให้เราสามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพส่งสนิค้าตรงต่อเวลา 
และให้บริการที่ดีที่สุดอย่างสุภาพต่อลูกค้า

• บรษิทัฯ ด�าเนนิงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและยตุธิรรม ไม่ปกปิดหรอืให้ข้อมลูทีเ่กนิความเป็นจรงิในอนัทีจ่ะท�าให้ความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและกระบวนการผลิตของลูกค้า
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• บริษัทฯ รักษาความลับของลูกค้าและระมัดระวังมิให้มีการน�าความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ

คู่ค้า

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมบนพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืน

• บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระท�าที่ไม่สุจริตและไม่โปร่งใสกับคู่ค้า

• บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ท�าให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น คู่ค้าที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งสินค้า
ไม่ตรงเวลา ชื่อเสียงเสื่อมเสียในสังคม หรือเป็นที่เข้าใจว่ามีการกระท�าอันเป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรมอย่างมี
สาระส�าคัญ เป็นต้น

• บริษัทฯ ยึดมั่นในค�าสัญญาที่เราให้ไว้ต่อคู่ค้า และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า

• บริษัทฯ ท�าการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยคุณภาพของสินค้า บริการและการรักษาสัญญา
เป็นปัจจัยที่ท�าให้เรา ประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน

• บริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการที่ผิดจริยธรรมในการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน

• การใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนเป็นที่ต้องห้าม 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่     ด้วยการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ รักษาและร่วมกับสังคม
ในการช่วยกันยกระดับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่

• บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ร่วมช่วยเหลือสังคม และสภาพแวดล้อม ท�าการกุศล หรือ
เข้าช่วยเหลือกับองค์กรสาธารณะกุศลที่เป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีโครงการเพื่อสังคม ดังนี้
-   โครงการ “ทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดาพนักงานกลุ่มบริษัทยานภัณฑ์” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีพิธีมอบทุนการศึกษา

ให้แก่บุตรพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่พนักงานและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ศึกษาแก่เยาวชน

-   โครงการ “หนึ่งหยดเพื่อเพื่อนครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7” โดยร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ต้องการโลหิต เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

-    โครงการ “ช่วยเหลอืผูป้ระสบทกุภยั” 13 จงัหวดั ในเดอืนตลุาคม 2553 โดยมอบเงนิบรจิาค จ�านวน  125,000 บาท 
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อน�าเงินไปช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 -    โครงการ “ยานภัณฑ์  ปันน�้าใจครั้งที่ 2” โดยได้มอบเงินจ�านวน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนห้วยไร่  วิทยานุกูล 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อน�าไปปรับปรุงอาคารเรียน ให้สามารถท�าการเรียนการสอนได้

• บรษิทัฯ ปฏบิตัตินให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ศลีธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณขีองสงัคมแนวทาง
เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยบุคลากรของยานภัณฑ์ทุกท่าน
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักเห็นถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่เพียงพอจึงจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างเท่าเทียมกัน  ดังนี้ 

• บรษิทัจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูการเงนิ ได้แก่ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  รายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปี รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และ
หน้าที่ของคณะกรรมการ  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี รายงานประจ�าปี และผ่าน www.yarnapund.com ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

• บริษัทได้จัดให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบ
ถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชนผ่านช่อง
ทางต่างๆ อย่างทั่วถึง  เพื่อให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว และผู้ที่สนใจทั่วไป 
ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ถือหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริง  และ
น�าไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

• บริษัทได้เปิดเผยการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเกี่ยว
กับจ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (รายละเอียดตามข้อ 4 การประชุมคณะกรรมการ หมวดที่ 5 :ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของ 
บริษัทฯ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง  โดยยึดแนวทางตามหลักการ  “ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1  คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ โดยบรษิทัได้จดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบั
ขนาดของกิจการบริษัทในปัจจุบันมีกรรมการบริษัท จ�านวน 12 ท่าน  ประกอบด้วย

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จ�านวน  5  ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  จ�านวน  7  ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ  จ�านวน  5  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ  41.66  ของกรรมการทั้งคณะ
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1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัท ฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน 
• คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการ

อิสระ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ส�าหรับต�าแหน่ง และมีคุณธรรมจรรยาบรรณ
• คณะกรรมการสรรหา มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มาจาก กรรมการตรวจ

สอบ 3 ท่าน บุคคลภายนอก  1 ท่าน 
• คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ      4 

ท่าน มาจากกรรมการบริษัท 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

1.3  ประธานกรรมการ ซึง่เป็นกรรมการอสิระมไิด้เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด ท�าให้เกิดการถ่วงดุล 
และสอบทานการบริหารงานได้

1.4  บริษัทไม่มีนโยบายในการก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด�ารงต�าแหน่ง เนื่องจากบริษัทได้จ�ากัดว่า
กรรมการต้องแจ้งเพือ่ขอมตทิีป่ระชมุในกรณทีีเ่ข้าเป็นกรรมการในธรุกจิประเภทเดยีวกนั แต่ทัง้นีส้�าหรบัต่างธรุกจิ บรษิทั
ไม่ได้ก�าหนดนโยบายไว้แต่อย่างใด

1.5  บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน  เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาข้อมูลก่อนการด�าเนินการ  ทั้งนี้
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

1.6  คณะกรรมการบริษัท ได้ด�าเนินการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่จัดท�า/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและ
กลั่นกรองงานตามความจ�าเป็นของสถานการณ์   เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และท�าให้
บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะ
อนุกรรมการแต่ละคณะมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.4
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.5
• คณะกรรมการสรรหา  ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.6
• คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.7
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2.2  ประธานคณะกรรมการมิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  และสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
ชดุย่อยเป็นกรรมการอสิระ รวมทัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ  เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจท�า
หน้าที่ก�าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าหมาย  ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทซึ่งคณะกรรมการ
ก�าหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ  ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดย
มีการติดตามผลการด�าเนินงานทั้งรายเดือน  รายไตรมาส และปลายปี  ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุ ให้แก่กจิการ 
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น   นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายใน  และมาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม  ตลอดจนการมรีะบบการสอบทานเพือ่ให้การด�าเนนิงาน
เป็นไปตามข้อกฎหมาย  และมกีารควบคมุทีด่ ี เพือ่ให้ระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ
ต่อบริษัท  นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน โดยอ�านาจ
การอนุมัติสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3.2  คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจรยิธรรมทีบ่รษิทั ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบายและตดิตาม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม�า่เสมอ

3.3   คณะกรรมการบรษิทั รบัทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบว่า  ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถและ ประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท   ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และค�านึงถึงผลประโยชน์
ของบรษิทั  และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั  โดยบรษิทัจดัให้มแีนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพือ่ให้คณะ
กรรมการ  ฝ่ายบริหาร  และพนักงาน  ของทั้งบริษัท  และบริษัทย่อย  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของบรษิทัด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี  ทกุกลุม่  สาธารณชนและ
สงัคม  รวมทัง้การก�าหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง  บรษิทัก�าหนดให้แนวทางเกีย่วกบั
จรยิธรรมธรุกจิดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานเพือ่ให้พนกังานทัว่ไปยดึถอืเป็นแนวทางใน
การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ  ซึง่ในข้อบงัคบัดงักล่าวมกีารก�าหนดบทลงโทษ  หากมกีารฝ่าฝืนข้อบงัคบัด้วย

3.4  บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์เกดิขึน้คณะกรรมการ  โดยกรรมการผูไ้ม่มส่ีวนได้เสยีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พจิารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

3.5 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ บริหาร
ความเสีย่งขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผล
การด�าเนนิงานของบรษิทั และได้จดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่จดัให้มรีะบบการควบคมุด้านการด�าเนนิงาน ด้าน
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
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ทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัได้ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดและมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปน็อิสระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการจึงก�าหนดให้ส�านกัตรวจ
สอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม�า่เสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยประธานคณะ
กรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้
ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยบริษัทได้น�าส่งหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมตามความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อม
ทั้งก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น ทั้งนี้ ในปี 2553 (วันที่ 
1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  6 ครั้ง, คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น  9 ครั้ง  โดยการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณาค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

1. นายวิชัย   ทองแตง 3/9  - -  -  -

2. นายสัมพันธ์   พันธ์พาณิชย์                    9/9  - -  -  -

3. นายชนินทร์   เย็นสุดใจ 6/9  - -  -  -

4. นายพริษฐ์   พันธ์พาณิชย์ 9/9  - -  -  -

5. นายเคียง   บุญเพิ่ม                                 2/9  - -  -  -

6. นางอรสโรชยา   บุนนาค 7/9  - -   -  -

7. นางอมรรัตน์   อังคเศกวิไล 9/9  - -  2/2  -

8. ดร. อัมพร   นิลภิรมย์ 9/9  - -   - 1/1

9. ดร. พรจิต   พันธ์พาณิชย์ 9/9  - -   -  -

10.นางสาวพิไลพรรณ   ลัธธนันท์ 7/9  - -   -  -

11.พลโทไตรรัตน์   ปิ่นมณี 9/9 6/6 1/1  -  -

12.นางสาวกัญญา   บุศยารัศมี 7/9 6/6 1/1  -  -

13.นายปิยพร   ลิ้มเจริญ 6/9 3/6 1/1 2/2  -

14.พลต�ารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท์ 9/9 6/6  - 2/2  -

  หมายเหตุ:  กรรมการล�าดับที่ 1 คือ นายวิชัย   ทองแตง กรรมการบริษัท ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
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            กรรมการล�าดับที่ 3 คือ นายชนินทร์  เย็นสุดใจ กรรมการบริษัทและ กรรมการบริษัท ลาออกจากต�าแหน่ง
    วันที่ 16 สิงหาคม 2553
            กรรมการล�าดับที่ 5 คือ นายเคียง  บุญเพิ่ม  กรรมการบริษัท  ได้เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
    กรรมการล�าดับที่ 9 คือ ดร. พรจิต  พันธ์พาณิชย์  กรรมการบริหาร ได้เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

5.    การประเมินตนเอง

 บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปีที่ผ่านมาได้ท�าการประเมินถึง
การปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ฯ 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน�าผลการประเมินมาก�าหนดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น 
รูปธรรม และจะปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป 

  6.   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 บรษิทั ฯ ได้จดัให้มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยค่าตอบแทนของ
กรรมการเป็นไปในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เกินควร  โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายของแต่ละท่าน  ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ  ก�าหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยการพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอ�านาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัท ฯ ก�าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดตามรายละเอียดในข้อ 8.4

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทั ฯ ได้สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู ้ แก่กรรมการบรษิทั  โดยการ
เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัฯ ไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันความรู้
อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

• ให้ความรู้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด โดยให้จดัส่งส�าเนารายงาน
ดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

• ด�าเนนิการส่งหนงัสอืเวยีนแจ้งให้ผูบ้รหิารและพนกังานทีท่ราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
ราคาหลกัทรพัย์ ห้ามท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน มีการก�าหนดห้ามพนักงานบริษัท เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้
ต�าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืบุคคลอื่นโดยมิชอบ และก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมี
การฝ่าฝืน

การจัดการ
ANAGEMENT
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บริษัท ด�าเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะส�าหรับรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความเชี่ยวชาญในด้าน
การผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็นพิเศษ และสามารถผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ขนาด A-E Class นอกจากนั้น 
ยังมีการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทย่อย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้
ทดแทนชิ้นส่วนเดิม (REM Part) และเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ (Trading) เพื่อจ�าหน่ายทั่วประเทศ บริษัทย่อย 
YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ซึ่งได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจ
เช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ATURE OF
OPERATION

100%

9.55%

100%

30% 25%

YARNAPUND PLC. “YNP”

YARNAPUND INTERNATIONAL “YNPI”

YARNAPUND DAISO “YDT” YS PUND “YSP”WALKER EXHAUST (THAILAND) 
“WETCO”

YNP ENGINEERING “YNPE”

• 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, muffler, etc.)

• Trading (automobile spare parts, agricultural)

• J/V 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

• J/V 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

• J/V 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)

• Designs and Manufacturers Tooling, mainly Die, Jig, 
C/F and Equipments

• Other stamped metal parts for automobiles,
 motorcycles, electric components and agricultural 

equipments
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ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจรโดยมีภาพรวมของการด�าาเนินธุรกิจดังนี้

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

ชุดท่อไอเสีย 59.10% 61.08% 62.70%

ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาครัช 8.14% 8.53% 8.02%

ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ 32.17% 29.46% 28.52%

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 0.59% 0.93% 0.76%

รวม 100% 100% 100%

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

JOINT VENTURE OTHER MANUFACTURERAUTOMOTIVE MANUFACTURER

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

TOYOTA GROUP

GM GROUP

ISUZU GROUP

HONDA GROUP

FORD/MAZDA GROUP

NISSAN GROUP

MITSUBISHI GROUP

VOLVO GROUP

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

• Auto parts carmakers during 4-7 years parts life 
for each particular series

• Electric components and agricultural equipment

Supplies tooling such as Die, Jig, Checking 
Fixture & Production equipment to YNP

Design and manufacture Tooling REM Manufacturers & Trading

Electron Deposit Painting (EDP) service

Provides EDP
Coating service

YNP Sells tooling to YNPI at the
end of OEM part life

Electrical

Agricultural

Motorcycle

YARNAPUND PLC.
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ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
NDUSTRY CONDIT ION 
COMPETIT ION

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2553

สภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ในเดอืนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2553 มปีรมิาณการผลติรถยนต์รวม จ�านวน 1,645,304 คนั เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2552 มอีตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 65 ปรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวมจ�านวน 800,357 คนั เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 46 ปรมิาณการส่งออกรถยนต์ จ�านวน 895,831 คนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 67 ส�าหรบัตลาดรถจกัรยานยนต์ มกีารผลติรถจกัรยานยนต์ส�าเรจ็รปู (CBU) จ�านวน 2,024,599 คนั เมือ่
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 24 มกีารจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ในประเทศรวมจ�านวน 1,845,997 คนั เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 ยอดส่งออกรถจกัรยานยนต์รวมทัง้ CBU และCKD มจี�านวนทัง้สิน้ 816,427 คนั 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2552 ร้อยละ 43 โดยแบ่งเป็น CBU จ�านวน 155,688 คนั และ CKD จ�านวน 660,739 ชดุ

สถานการณ์การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2553 จากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ พบว่า มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 779,954.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จ�าแนกเป็นส่ง
ออกรถยนต์มูลค่า 398,409.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ส่งออกรถจักรยานยนต์มูลค่า 20,092.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ2 และ
ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 361,452.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจ�าแนกเป็นการส่งออก
ชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 344,285.11 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 17,167.52 ล้านบาท

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2553ประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบและ 
อุปกรณ์ มูลค่า 141,422.74 ล้านบาท เครื่องยนต์มูลค่า 21,610.40 ล้านบาทชิ้นส่วนอะไหล่ มูลค่า 14,451.09 ล้านบาท แม่พิมพ์
และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน มูลค่า 1,304.38 ล้านบาท และชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ มูลค่า 561.64 ล้านบาท รวมมูลค่าการส่งออกชิ้น
ส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 179,390.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 34 

การน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2553 จากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี
การน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นมูลค่า 453,943.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 โดยเป็นการน�าเข้ารถยนต์มูลค่า 
45,760.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 น�าเข้ารถจักรยานยนต์มูลค่า 612.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123 และน�าเข้าชิ้นส่วนยาน
ยนต์มูลค่า 407,569.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 (แยกเป็นน�าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 392,816.93 ล้านบาท และน�าเข้าชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์มูลค่า 14,752.43 ล้านบาท)

เมื่อคิดมูลค่าส่วนต่างของการน�าเข้าและส่งออกของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ข้างต้นแล้ว มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าน�าเข้า 
326,011.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 42

การผลติ

ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) มปีรมิาณการผลติรถยนต์ทัง้สิน้ 1,645,304 คนั โดยแบ่งเป็น รถยนต์นัง่ จ�านวน 554,387 คนั รถกระบะ 1 ตนั 
จ�านวน 1,066,759 คนั และรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) จ�านวน 24,158 คนั การผลติรถยนต์รวมเมือ่เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 59 โดยประเภทรถยนต์ทีม่อีตัราการผลติเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ คอื รถยนต์นัง่ เพิม่ขึน้ร้อยละ 77 และ 
รถกระบะ มกีารผลติเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 59 ส่วนรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) มกีารผลติเพิม่ขึน้ ร้อยละ 59

ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์รวม 800,357 คัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2552
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ตลาดรถยนต์นั่ง ตลาดรถยนต์นั่ง มียอดขายทัง้สิน้ 362,561 คนั คดิเป็นอตัราการเตบิโต เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 52 โดยจะเหน็ว่าตลาดรถยนต์นัง่ขนาด 2,000-3,000 CC มยีอดขายเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก ซึง่ในช่วง
ปีที่ผ่านมารถยนต์นั่งในกลุ่มดังกล่าวมียอดขายลดลงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลาง กลับมา 
บรโิภครถยนต์นัง่ขนาดดงักล่าว ในขณะทีร่ถยนต์นัง่ขนาดไม่เกนิ 1,500 CC ยงัเป็นกลุม่สนิค้าทีม่ยีอดขายในสดัส่วนสงูสดุ 
คดิเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 56

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และถือเป็นประเภทรถที่มีตลาด
ใหญ่ที่สุดของไทย มียอดขายทั้งสิ้น 387,793 คัน (ทั้งนี้ยอดขายดังกล่าวได้รวมรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) จ�านวน 40,479 
คัน) มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 โดยรถกระบะ 1 ตันประเภท 2 ประตู มียอด
จ�าหน่ายสูงสุด จ�านวน 257,538 คัน มีอัตราการเติบโตร้อยละ 38

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ ประกอบด้วย รถบรรทุกน้อยกว่า 1 ตัน 
รถบรรทกุขนาดน้อยกว่า 5 ตนั รถบรรทกุขนาดใหญ่ รถตู ้และรถโดยสาร มยีอดขายจ�านวน50,003 คนั มอีตัราการเตบิโตเมือ่
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2552 เพิม่ขึน้ร้อยละ 46 โดยทีร่ถกระบะน้อยกว่า 1 ตนั มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ คอืเพิม่
ขึ้นร้อยละ 65 ในขณะที่รถบรรทุก 5-10 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43

จากข้อมูลของผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ มีการส่งออกรถยนต์ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) จ�านวน 895,855 คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2552 ร้อยละ 67 ส�าหรับมูลค่าการส่งออกรถยนต์ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) นี้ มีมูลค่าทั้งสิ้น 404,659.37 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 61 รถยนต์ประเภทที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ รถกระบะ รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง

ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศการส่งออกรถยนต์ปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่าการส่งออก ทั้งสิ้น 398,409.00 ล้านบาท มี
อัตราการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 58 โดยรถยนต์ที่มีการส่งออกมากที่สุดได้แก่ การส่งออกรถยนต์นั่งเป็นมูลค่า 
214,109.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 61 รถแวนและรถปิกอัพ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 152,882.99 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2552 ร้อยละ 66 ส่วนการส่งออกรถบสัและรถบรรทกุมมีลูค่าจ�านวน 31,416.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 13 โดยในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ประเทศที่ไทยส่งออกรถยนต์นั่งไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนประเทศที่ไทยส่งออกรถแวนและปิคอัพไปมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ ออสเตรเลีย ชิลี สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และซาอุดีอาระเบีย

การน�าเข้ารถยนต์ปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) มมีลูค่าการน�าเข้า 45,760.78 ล้านบาท มอีตัราการน�าเข้าเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2552 
ร้อยละ 61 โดยรถยนต์ที่มีการน�าเข้ามากที่สุดได้แก่ การน�าเข้ารถยนต์นั่งมีมูลค่า 25,278.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2552 ร้อยละ 60 ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 20,482.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 61 
โดยในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ประเทศที่ไทยน�าเข้ารถโดยสารและรถบรรทุกมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินเดีย 
และเยอรมนี ส่วนประเทศที่ไทยน�าเข้ารถยนต์นั่งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ ปี 2554

คาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์เดือนมกราคม ปี 2554 มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 144,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีการผลิตจ�านวน 103,849 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกจ�านวน 79,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาทีม่จี�านวน 55,528 คนั และทีเ่หลอืเป็นการผลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ จ�านวน 65,000 คนั เพิม่
ขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีจ�านวน 45,321 คัน

ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น
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การควบคมุคณุภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีข้อผิดพลาด อาจท�าให้เกิด
ความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และการตรวจ
สอบผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู บรษิทัฯ ได้รบัประกาศนยีบตัร รบัรองคณุภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 และ ISO 14001:2004 
ส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนรถยนต์ซึง่เป็นมาตรฐานทีบ่รษิทัค่ายรถยนต์ให้การยอมรบัโดยทัว่ไป นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้
รับรางวัลจากผู้ผลิตรถยนต์ในด้านต่างๆ 

ส�าหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Tooling ที่
ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลิต Tooling ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย YNPE ได้รับประกาศนียบัตร รับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 และ YNPI ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 
ซึ่งเป็นการยืนยันและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเดิม และเป็นการดึงดูดลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ๆ อีกด้วย

การส่งมอบ

นอกจากการมุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้าแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการบริการที่ดีต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าตรง
ต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใต้ระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยน�าหลักการ Just-In-Time : JIT 
มาใช้ ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบชิ้นงานให้ถึงมือลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด และลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเลือกจากค่ายโตโยต้า ให้เป็นบริษัทต้นแบบในการน�าระบบ TPS มาใช้เพื่อให้
มีประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิต

ศกัยภาพในการผลติทีค่รบวงจร

กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ โดย กลุ่ม
บริษัท ฯ มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องปั๊ม (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 ท�าให้บริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานได้หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากนั้น 
YNPE ยังมีวิศวกรออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM 
(Computer Aided Manufacturing) และเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) สามารถออกแบบและผลิต Tooling ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

การรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัค่ายรถยนต์ต่างๆ 

บริษัทฯ ด�าเนินนโยบายรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถยนต์ต่างๆ มาโดยตลอด เห็นได้จากการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่าย 
รถโตโยต้า และฮีโน่มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับค่ายรถอีซูซุ ตั้งแต่ปี 2542

กลยุทธ์ทางการตลาด
ARKETING 
STRATEGIES
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ฐานลกูค้าทีแ่ขง็แกร่ง 

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดย
ตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการขยายฐานการผลิตไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการติดต่อลูกค้ารายใหม่ๆ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 

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

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า   :   Emerson (Copeland) 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร   :   คูโบต้า คอร์ปเปอเรชั่น, บางกอกโคมัตสุและนากาโน่

ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด
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ปัจจัยเสี่ยง
ISK
FACTORS

ในการประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ  ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งซึง่อาจจะมผีลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทได้  บริษัทจึงได้น�าเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ

1.1  ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2553  แม้ว่าทั่วโลกจะมีปัญหาจากภัยธรรมชาติได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่ามหาศาลรวมทั้ง
ประเทศไทยเราเองด้วยเช่นกัน แต่ผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกหลังจากผ่านวิกฤต ในปี  2552 แล้ว  ท�าให้บริษัท
ได้รับค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งการเปิดตัวของรถยนต์ขนาดเล็กที่มีความสิ้นเปลืองต�า่ ( ECO CAR ) ก็จะท�าให้ตลาด
โดยรวมมียอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นอีก   แต่ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศจีนและ
ประเทศมาเลเซียที่เริ่มส่งรถยนต์ซึ่งมีราคาค่อนข้างต�า่เข้ามาเปิดตัวและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นทุกๆปี  จากผลพวงของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนและมาเลเซียนี้ยังคาดว่าจะยังคงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากนัก ซึ่งบริษัทฯก็ได้ตระหนัก
ถงึปัญหานีเ้ช่นกนั แต่บรษิทัฯกม็องหาโอกาสในการเปิดตลาดใหม่เพิม่ขึน้เพือ่ทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัอยูเ่สมอ 

1.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถโตโยต้า ดังนั้น หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
คดัเลอืกผูผ้ลติชิน้ส่วน อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัได้ อย่างไรกต็ามบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่อีนัยาวนานกบั
ค่ายรถโตโยต้า โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจตลอดมา แต่
อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็พยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากค่ายรถอื่นๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยานยนต์ด้วย ตลอดจนการ
สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ สร้างความมัน่ใจในคณุภาพระดบัโลก และส่งมอบตรงเวลา เพือ่ประโยชน์ต่อลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่น�าเข้าจากต่างประเทศ และที่ผ่านมา
มีความผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจท�าให้ต้นทุนเกิดความผันผวน ปัจจัยหลัก
ที่มีผลต่อความผันผวนของราคาเหล็ก คือ สภาวะอุปสงค์-อุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่เหนือความ
ควบคุมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่  ซึ่งอยู่ในกลุ่มของค่ายรถโตโยต้า 
ได้แก่บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จ�ากัด  ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาชิ้นงานได้หากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง โดย
จะปรับราคาชิ้นงานได้ทุกๆ  6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาค่าชดเชยย้อนหลัง หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่าราคาที่ตกลง
กันในเบื้องต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยข้อตกลงนี้ก็จะช่วย 
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้  

ปั จ จั ย เ สี่ ย ง
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2. ความเสีย่งด้านการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว

กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีประสบการณ์การบริหารงานที่ยาวนาน มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล
และมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า ผูร่้วมทนุจากต่างประเทศ และผูป้ระกอบการทีเ่ป็น supplier ต่างๆ  ตลอดจนมรีะบบการบรหิาร
จัดการที่เป็นรูปแบบชัดเจน มีโครงสร้างที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพือ่รองรับกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ และมีการ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ อย่างชัดเจนและบริหารงานด้วยความสามารถมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีการฝึกอบรมและ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง จงึมัน่ใจได้ว่าด้วยทมีงานทีแ่ขง็แกร่งนี ้โดยการบรหิารหลกัของกลุม่ฯสามารถทีน่�าพาบรษิทัไปสูจ่ดุหมาย
ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ บริษัทจึงยังมีความจ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการบริหารโดยกลุ่มฯต่อไป

3. ความเสีย่งด้านการเงนิ

3.1  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯได้มีการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนและขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตของบริษัทฯ  
จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้อย่าง
ระมดัระวงั โดยมกีารว่าจ้างทีป่รกึษาทางการเงนิ เพือ่เจรจากบัสถาบนัการเงนิ ในการปรบัปรงุโครงสร้างทางการเงนิใหม่ทีเ่หมาะ
สม เพือ่ให้บรษิทัฯมต้ีนทนุทางการเงนิทีต่�่าลงและสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ บรษิทัฯ เชือ่ว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการได้

3.2   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บรษิทัฯมหีนีส้นิหมนุเวยีนสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวยีนซึง่ปัจจยัดงักล่าวอาจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัไม่มปัีญหาเกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง โดย
ปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินใหม่กับเจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และประกอบกับการขยายตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นในปีถัด
ไปท�าให้บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าวนี้อย่างแน่นอน

3.3  ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มี
ฐานะการเงินที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ  ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการวิเคราะห์ลูกหนี้ที่รัดกุมอย่างเพียง
พอก่อนที่จะมีการปล่อยสินเชื่อ  แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมี
การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาและวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตน�ามาเป็นสมมติฐานใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอ

ปั จ จั ย เ สี่ ย ง
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3.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

บริษัทได้มีการเลื่อนการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบางสถาบันการเงิน สืบเนื่องจาก
การที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีก่อนหน้าและส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
การขยายตัวในการลงทุนอย่างมากด้วย  จึงมีความจ�าเป็นในการเลื่อนการช�าระหนี้ออกไป และมีสถาบันการเงินบางแห่งได้
ยื่นฟ้องมายังบริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอปรับโครงสร้างทางการเงินใหม่กับสถาบันการ
เงินต่าง ๆเหล่านั้น ซึ่งคาดว่าจะท�าให้บริษัทมีศักยภาพอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ความเสีย่งด้านผูล้งทนุ

ความเสีย่งจากการขาดทนุสะสม เนือ่งจากบรษิทัมผีลขาดทนุสะสมมาอย่างต่อเนือ่ง  ซึง่การทีบ่รษิทัขาดทนุสะสมอย่างต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลานานท�าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้  อาจจะท�าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อผลประกอบ
การของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มี  แนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนในอนาคต เพื่อให้บริษัทกลับมามีผลประกอบ
การที่ดีเหมือนเดิมได้

ปั จ จั ย เ สี่ ย ง
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ข้ อ พิ พ า ท ท า ง ก ฎ ห ม า ย

ปัจจุบันบริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ขึ้นสู่ศาล ดังนี้ 

 

 1. คดีที่บริษัทเป็นโจทก์ด�าเนินการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมินอิสระ ศาลชั้นต้น 

  พิพากษายกฟ้อง  ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณากลับค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีอยู่ระหว่างรอฟังค�า 

  พิพากษาของศาลอุทธรณ์

 2. บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องกรณีพิพาทในกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1491 โรงงาน 2  บริษัทยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) กับ  

  นางเพลินใจ  อินทรสถิตย์   ศาลมีค�าพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว 

 3. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ฟินันซ่า  จ�ากัด  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท เรื่อง ตั๋วเงิน,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ค�้าประกัน   ปัจจุบันคดี 

  อยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลชั้นต้น

 4. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย เป็น โจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท เรื่อง ผิดสัญญากู้เงิน  ซึ่งศาลชั้นต้นได้ม ี

  ค�าพิพากษาให้ช�าระหนี้ตามฟ้อง  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

 5. ธนาคารทหารไทย จ�ากัด(มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทในฐานะผู้ค�า้ประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด   

  เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงินเกินบัญชี กู้เงินสินเชื่อตั๋วเงิน ค�าประกัน  บังคับจ�านอง  ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี่ย 

 6. ธนาคารยูโอบี จ�ากัด(มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท  เรื่อง กู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญาชดใช้ความเสียหายตาม 

  ตั๋วสัญญาใช้เงินและค�้าประกัน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางกฎหมาย
EGAL 
DISPUTE
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รายการระหว่างกัน
ONNECTED
TRANSACTIONS

ในระหว่างปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

1) บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (WETCO)
  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2553

รายละเอียดและความจ�าเป็นในการท�ารายการ การคิดราคา

1.1)  -  รายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิาร
         - ลูกหนี้การค้า       

186.80
52.37

บริษัทจ�าหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียส�าหรับค่ายรถยนต์ ISUZU ให้แก่ 
WETCO ตามปกติการค้า

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

1.2)   - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทซื้อสินค้าจาก WETCO เป็นเงินเชื่อตามปกติการค้า

1.3)   - รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ

         - ลูกหนี้อื่น

1.42
1.42

เป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการกับ WETCO โดยบริษัทฯ ตกลงให้ 
WETCO เช่าพื้นที่เป็นที่ตั้งส�านักงานและพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิต โดย
บรษิทัฯ ตกลงเป็นผูจ้ดัหาแรงงาน บรกิาร เครือ่งมอืเครือ่งใช้ เครือ่งจกัร
และอุปกรณ์ทุกอย่าง

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง
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2) บริษัท วาย เอส ภัณฑ์  จ�ากัด (YSP)
  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 9.55  โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ 

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2553

รายละเอียดและความจ�าเป็นในการท�ารายการ การคิดราคา

2.1)  - รายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิาร
        - ลูกหนี้การค้า       

6,096.99
1,209.50

บริษัทจ�าหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสียส�าหรับค่ายรถยนต์ TOYOTA และชิ้น
ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กอื่นๆ ให้แก่ YSP ตามปกติการค้า 

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

2.2)  - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและให้บริการ
       
        - เจ้าหนี้การค้า

5,128.23

2,515.71

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็กท่อ เพื่อน�ามาใช้ด�าเนินการผลิตชิ้นส่วน
ท่อไอเสีย ตามปกติการค้า
บริษัทซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินค้าจาก YSP เป็นเงินเชื่อตามปกติการค้า

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

2.3 )  - รายได้อื่นดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
        - ลูกหนี้อื่น

12.36
0.82

เป็นรายได้ค่าเช่าที ่YSP เช่าพืน้ทีส่�านกังานของบรษิทัรวมถงึเงนิปันผล
ที่บริษัทได้รับประจ�า

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

2.4)  - รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ
        - ลูกหนี้อื่น

4.74
49.80

บริษัทซื้อสินค้าจาก YSP และค้างช�าระเกินก�าหนด ราคาตลาด
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3) บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จ�ากัด (YDT)
  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) ปี 2553

รายละเอียดและความจ�าเป็นในการท�ารายการ การคิดราคา

3.1)  - รายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิาร
        - รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ                                           
        - ลูกหนี้การค้า

23.09
-

7.20

บรษิทัย่อยผลติแม่พมิพ์โลหะส�าหรบังานขึน้รปูชิน้ส่วนรถยนต์จ�าหน่าย
ให้แก่ YDT 

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

3.2)  - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและให้บริการ
        - เจ้าหนี้การค้า

49.13
11.75

บรษิทัฯ ว่าจ้าง YDT ชบุสโีลหะ และอโลหะ ด้วยระบบกระแสไฟฟ้าส�าหรบั
งานขึน้รปูชิน้ส่วนรถยนต์ และจ้างผลติแม่พมิพ์โลหะตามปกตกิารค้า

ราคาตลาดและ/หรอืเงือ่นไขตามทีต่กลง

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
 - ไม่มี -
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั

คณะกรรมการของบรษิทัได้ร่วมพจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัท์ว่า ในกรณทีีม่กีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งในอนาคตจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมเหตุสมผล และมีนโยบายการ
ก�าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก 

นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าทีเ่ป็นปกตธิรุกจิ เช่น การจ้างผลติชิน้งาน การซือ้สนิค้าและวตัถดุบิ และการขายสนิค้า เป็นรายการทีจ่ะยงัคงเกดิขึน้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป 
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อยและน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การปฏิบัติดังกล่าว 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การซื้อขายที่ดินจากผู้ที่เกี่ยวข้องกัน การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่มีความขัดแย้ง การเช่า
หรือให้เช่าพื้นที่ๆใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสม
เหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม 

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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โครงการในอนาคต
UTURE
PROJECT

 - ไม่มี -

โ ค ร ง ก า ร ใ น อ น า ค ต
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กิจกรรมทางสังคม และรางวัลต่าง ๆ
OCIAL
ACTIV IT IES AND AWARDS

บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) โดยคุณคงพันธ์ พันธ์
พาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนพนักงาน มอบทุน
ทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารมาลีนนท์ 
สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2553

คุณสัมพันธ์  พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัท และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 
“ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานบริษัทยานภัณฑ์” เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2553

ผู้บริหารและพนักงานยานภัณฑ์ ร่วมใจกันบริจาคโลหิตใน
โครงการ “หนึ่งหยดเพื่อเพื่อน ครั้งที่ 6 และ 7” ประจ�าปี 2553 
แก่สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริจาคสิ่งของและมอบ
ทุนทรัพย์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการ “ยานภัณฑ์...
ปันน�้าใจ ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล จังหวัด
ชัยภูมิ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ร า ง วั ล ต่ า ง ๆ

2010 TCC Safety Activity 
Target and passed The 
audit in level B by Toyota 
Co-Operation Club

The 6th Improvement Activity 
2010 Group Parts Winner by Thai 
Hino Co-Operation HCC Club



บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED

ส�ำนักงำนใหญ่ :
42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

โรงงาน 1 :
70 บางนา-ตราด กม. ที่ 12
ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง
ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โรงงาน 2 :
3 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม. ที่ 12
ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง
ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โรงงาน 3 :
55 หมู่ 3 ต�ำบลหนองจอก
อ�ำเภอบำงประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130


	Cover
	สารบัญ
	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย
	สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ข้อมูลทั่วไป
	โครงสร้างการถือหุ้น
	บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน
	บุคคลอ้างอิง
	คณะกรรมการบริษัท
	โครงสร้างองค์กร
	โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	การจัดการ
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
	กลยุทธ์ทางการตลาด
	ปัจจัยเสี่ยง
	ข้อพิพาททางกฎหมาย
	รายการระหว่างกัน
	โครงการในอนาคต
	กิจกรรมทางสังคม และรางวัลต่าง ๆ
	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

