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สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท  

 

จากสภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ปี 2554 และปี 2555 เป็นปีที�มีความผนัผวนจากสภาวะวกิฤติเศรษฐกิจที�ฟื'นตวัดีขึ 'น 
สง่ผลให้กลุม่ผู้ประกอบการผลติชิ 'นสว่นยายนต์ของไทยมีการขยายตวัเพิ�มขึ 'น มีความเจริญเติบโตขึ 'นอยา่งนา่ภาคภมูใิจ โดยดไูด้
จากสถิติการผลติรถยนต์รวมปี 2554 เทา่กบั 1.457 ล้านคนั และปี 2555 เทา่กบั 2.4 ล้านคนั โดยแบง่เป็นการขายในประเทศปี 
2554 เทา่กบั 794,081 คนั และปี 2555 เทา่กบั 1.43 ล้านคนั และสง่ออกปี 2554 เทา่กบั662,919 คนั และปี2555 เทา่กบั 
1,026,671 คนัซึ�งนบัวา่เป็นนิมติรหมายที�ดี และเป็นสญัญาณบง่ชี 'ถงึดชันีของภาคอตุสาหกรรมนี ' ความเชื�อมั�นของประชาชนเริ�ม
กลบัมาเพิ�มขึ 'นจากสถานการณ์ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ที�ดขีึ 'น เมื�อรัฐบาลมีแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงทําให้ผู้บริโภค
ความเชื�อมั�นและการตลาดให้การตอบรับมากขึ 'น 
 
จากสถานการณ์ดงักลา่วสง่ผลให้กลุม่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั(มหาชน) มีผลการดาํเนินงานเตบิโตขึ 'นจากปีที�ผา่นมาคอ่นข้างสงู
ประสบความสาํเร็จในการขยายฐานลกูค้าใหม ่ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยายนต์ของประเทศที�มกํีาลงัการผลติคอ่นข้างสงู และ
บริษัทมุง่สร้างยอดขายและขยายตลาดให้ครอบคลมุไปยงักลุม่อตุสาหกรรมอื�นๆ เช่น กลุม่เครื�องใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค 
เครื�องจกัรกลการเกษตร รถแบ็คโคร ฯลฯ จากการฟื'นตวัของเศรษฐกิจในปีที�ผา่นมา ทําให้บริษัทฯ มีความมุง่มั�นที�จะพฒันาระบบ
การบริหารการจดัการที�ดี รวมถึงการพฒันาบคุลากรและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในการผลติ เพื�อพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพยิ�งขึ 'นเพื�อเป็นการลดต้นทนุ และคา่ใช้จา่ย 
 
ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุง่มั�นที�จะสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งมั�นคงยิ�งขึ 'นไป และมีแนวคดิที�จะพฒันาบริษัทให้มี
การเจริญก้าวหน้ายั�งยืน มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม มุง่หวงัที�จะเป็นผู้ นําทางด้านอตุสา
หรรมยายนต์แนวหน้าของประเทศตอ่ไป 
 
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคณุผู้มีอปุการคณุผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่น รวมถึงพนกังานแลผู้บริหารของบริษัทฯ 
สาํหรับความทุม่เท ความจริงใจ ที�อทิุศให้ และให้การสนบัสนนุอยา่งดีตลอดปีที�ผา่นมา       

 

 

 

         

        ( นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ ) 
                  ประธานกรรมการบริษัท  
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1.1  ความเป็นมา และพัฒนาการที�สาํคัญของบริษัท 

บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”) ก่อตั -งเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2495 ด้วยทนุจดทะเบียนเริ�มแรก 
2.5 ล้านบาท โดยตระกูลพนัธ์พาณิชย์ ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิ -นสว่นขึ -นรูป
โลหะ (Press Part) โดยเริ�มแรก มีโรงงานตั -งอยู่ในซอยสขุมวิท 81 ถนนสขุมุวิท จงัหวดักรุงเทพฯ ดําเนินการผลิตชิ -นสว่น
อะไหลส่าํหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่ จนประสบความสําเร็จและเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวาง ต่อมาได้ขยายสายการผลิต
ไปสูชิ่ -นสว่นรถยนต์ประเภทตา่งๆ เพื�อจําหนา่ยทั�วประเทศ  

ปี 2515  ได้รับคดัเลอืกจาก บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ นําตลาดรถบรรทกุขนาดใหญ่ ให้เป็นผู้ผลติชิ -นสว่น
ทอ่ไอเสยีของคา่ยรถยนต์ ฮีโน ่(HINO) แตเ่พียงผู้ เดียว  

ปี 2517  ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ ผลิตชิ -นส่วนท่อไอเสียรถยนต์และงานปัQมขึ -นรูปโลหะให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากดั  

ปี 2520  บริษัทได้สร้างโรงงานใหมข่ึ -น บนพื -นที� 9 ไร่ ในเขตอําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ เพื�อเพิ�มกําลงัการผลติ
รองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการรถยนต์ในประเทศที�เพิ�มมากขึ -น 

ปี 2536  เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื�อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 
ปี 2539     -   เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื�อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท ซงัโกะ  

จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) ซึ�งเป็นผู้ออกแบบทอ่ไอเสยีรถยนต์ให้กบัคา่ยรถโตโยต้า ประเทศญี�ปุ่ น  
-  จดัตั -งบริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื�อ
ดําเนินธุรกิจผลติชิ -นสว่นรถยนต์ และประกอบชดุทอ่ไอเสยีรถยนต์ให้แกค่า่ยรถ TOYOTA และเป็นผู้ผลติ
ชิ -นสว่นทอ่เหลก็ (Pipe) สาํหรับรถยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการทั�วไป  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน YSP ร้อยละ 18 ของ
ทนุจดทะเบียน 

ปี 2542  เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น  244  ล้านบาท และได้มีการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ผลิตเครื�องจกัรกลการเกษตร  
โดยมีการผลิตชิ -นส่วนรถไถนา จําหน่ายให้บริษัท รุ่งเพชร เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด ซึ�งเป็นผู้ นําในตลาดรถไถนาใน
ประเทศไทย 

ปี 2543  เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น  360  ล้านบาท และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 
9002:1994 และ QS 9000:1998 

ปี 2544  -  เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 469 ล้านบาท  

-  ร่วมทนุกบั บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากดั ซึ�งเป็นผู้ออกแบบทอ่ไอเสยีให้กบัคา่ย
รถยนต์ จี เอม็ (GM)/ อีซูซุ (ISUZU)  

-  จดัตั -งบริษัท วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ใน
เขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพื�อประกอบชดุทอ่ไอเสยีสาํหรับรถบรรทกุขนาด 1 ตนั (รถกะบะ) ให้กบัคา่ย
รถ GM / ISUZU ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน  

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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-  เซ็นสญัญาร่วมมือทางด้านเทคนิค กบับริษัท โชนนั ยนิูเทค จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) ซึ�งเป็นผู้ออกแบบและ
พฒันา (Developer) ชิ -นสว่นขาคนัเร่ง ขาเบรค และขาคลชั ให้กบัคา่ยรถ ISUZU และเริ�มขยายฐานลกูค้าไปยงั
ผู้ผลติรถยนต์คา่ยอื�น ได้แก ่ คา่ยรถ ฮอนด้า (HONDA) และ จี เอ็ม (GM) สง่ผลให้ยอดคําสั�งซื -อและปริมาณ
การผลติเพิ�มขึ -นมาก  

-   กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้จดัตั -ง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั (YNPE) ซึ�งเดมิเป็นหนว่ยธุรกิจ
หนึ�งของบริษัท และสร้างโรงงาน ในเขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ดําเนินธุรกิจออกแบบ และผลติเครื�องมอื
ที�ใช้ในการผลติ (Tooling) ได้แก่ แมพิ่มพ์ (DIE) ตวัจบัยดึ (JIG) เครื�องมือตรวจเช็คคณุภาพ (Checking 
Fixture) และ อปุกรณ์การผลติ (Equipment) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพของกลุม่ให้สามารถดําเนินการผลติได้อยา่ง
ครบวงจร  

ปี 2545  -   เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 603 ล้านบาท  

-   กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้จดัตั -ง บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นเนล จํากดั (YNPI) ซึ�งเดิมเป็นหนว่ยธุรกิจหนึ�งของ
บริษัทฯ เพื�อผลติและจําหนา่ยชิ -นสว่นรถยนต์เพื�อใช้ทดแทนชิ -นสว่นเดมิ (REM : Replacement Equipment 
Manufacturing) และดาํเนินการขยายสายการผลติชิ -นสว่นโลหะไปยงัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง เช่น รถจกัรยานยนต์ 
และเครื�องใช้ไฟฟ้า 

 ปี 2546  -   เดือนมิถนุายน  บริษัท ได้เพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 722 ล้านบาท 
-   เดือนกันยายน บริษัท ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม เพื�อให้เกิดความชัดเจนและ 
โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ  เนื�องจากบริษัท มีการทําธุรกรรมกบั บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั (YNPE) 
และ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นเนล จํากดั (YNPI) อยา่งตอ่เนื�อง โดยให้บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 917 ล้านบาท เพื�อเข้าซื -อหุ้น YNPE และ YNPI จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยภายหลงัปรับ
โครงสร้าง YNP จะถือหุ้นใน YNPE และ YNPI ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 1,060 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทนุให้กบันกัลงทนุภายนอก ซึ�งได้แก่ นกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุอื�นๆ และนําเงินมาใช้ลงทนุใน
เครื�องจกัรสาํหรับโรงงานแหง่ใหม ่ 

ปี 2547 -   ซื -อที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง เพื�อขยายโรงงาน 2 

   -  เดือนกมุภาพนัธ์ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน จํากดั และมีมติให้แปลงมลูคา่หุ้น
ที�ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกบัเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,060 ล้านบาท เป็น 
1,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 108 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

-  เดือนมิถนุายน คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจดัตั -ง บริษัทยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจด
ทะเบียนเริ�มต้น 20 ล้าน โดยเป็นการร่วมลงทนุระหวา่งบริษัทยานภณัฑ์ 30% และบริษัทร่วมลงทนุกบับริษัท ได
โซ อินดรัสตรีส์ จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) 70% ซึ�งเป็นผู้ เชี�ยวชาญด้านในด้านชบุสด้ีวยกระแสไฟฟ้า (EDP: 
Electron Deposit Painting) ประกอบธุรกิจชบุสชิี -นสว่นขึ -นรูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เพื�อรองรับการทําธุรกิจ
ของยานภณัฑ์ให้ครบวงจรและมปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ -น 
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-   เดือนธันวาคม เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั -งนี -ทั -งหมด 40 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
จํานวน 37 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  จํานวน 3 ล้านหุ้น 
โดยหลงัจากการเสนอขายครั -งนี -บริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,260 ล้านบาท  

ปี 2548      -   นําหลกัทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม   สําหรับหุ้น
สามญัที�ยงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 68 ล้านหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราว
ตอ่ไปหลงัจากได้เสนอได้ทําการเสนอขายหุ้นในครั -งนี - ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลาในการเรียกชําระ 

-   เดือน กมุภาพนัธ์ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YSP) ซึ�งเป็นบริษัทร่วมทนุ ได้มีการเพิ�มทนุจดทะเบียนจาก
เดิม เป็น 1,214,000,000 บาท   คณะกรรมการบริษัท YNP ได้มีมติอนมุตัิให้ซื -อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่น 
การถือหุ้นเดิมคือร้อยละ 17.53 และเพิ�มสดัสว่นในการลงทนุจากเดิม เป็นร้อยละ 20.22  

-   เดือน มีนาคม บริษัทร่วมทนุ คือ บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั (YDT) ได้เปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์เพื�อดําเนินธุรกิจประเภทชบุสชิี -นช่วนขึ -นรูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) 
ซึ�งบริษัทดงักล่าว เป็นการร่วมทนุระหว่าง บริษัท ไดโซะ อินดสัตรีส์ จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) และบริษัทฯ โดย
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 70:30 ตามลาํดบั 

-   เดือนกรกฎาคม เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ยงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 68 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

ปี 2549    - ซื -อที�ดินเพื�อก่อสร้างโรงงาน 3 

-   เดือนมีนาคม บริษัท ได้รับใบประกาศนียบตัรการรับรองคณุภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949  เดือน 
มีนาคม บริษัท ได้เริ�มก่อสร้างโรงงานแห่งที� 3 ณ อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา บนเนื -อที� 217 ไร่ 2            
งาน 1 ตารางวา เนื�องจากการเติบโตอยา่งตอ่เนื�องของอตุสาหกรรมยานยนต์ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นที�ต้อง 

 ทําการเพิ�มกําลงัการผลติเพื�อรองรับคําสั�งซื -อของลกูค้าที�เพิ�มมากขึ -น 

ปี 2550 -   เดือน กมุภาพนัธ์ บริษัท ได้มีพิธีเปิดโรงงานแหง่ที� 2 อยา่งเป็นทางการ ซึ�งโรงงานดงักลา่วตั -งอยู่เลขที� 3   บน
ถนน กิ�งแก้ว-ลาดกระบงั อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

 -   เดือน สงิหาคม บริษัทได้มีการลงนามรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคและการตลาด กบั บริษัท ไดร์ฟโซล 
เวิล์ดไวร์ จํากดั (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ออกแบบ ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครัช และ ก้านคอพวงมาลยั สาํหรับ
คา่ยรถยนต์ จีเอ็ม 

-   เดือน กนัยายน บริษัท ได้เริ�มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานแห่งที� 3 ในระยะที� 1 เพื�อรองรับปริมาณคํา 
สั�งซื -อและเป็นการขยายกําลงัการผลติของกลุม่บริษัท 

ปี 2551 -   เดือน มิถนุายน บริษัท ได้มีมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีการแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น
หุ้นละ 1 บาท และเพิ�มจํานวนหุ้นสามญัจากเดิม 320 ล้านหุ้น เป็น 1,600 ล้านหุ้น 

ปี 2552 -   เดือน เมษายน บริษัท ได้มีการขายหุ้น บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั คืนให้กบั บริษัท ซงัโกะ จํากดั (ประเทศ
ญี�ปุ่ น) ทําให้สดัสว่นลดลงจาก 20.24% เป็น 9.55%  
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ปี 2553 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทและบริษัทยอ่ย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจดัการโดยผู้บริหารกลุม่เดียวกนั เสมือนวา่บริษัท
ยอ่ยเป็นหนว่ยธุรกิจหนึ�งของบริษัท 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัผลติชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะสาํหรับรถยนต์เพื�อสง่โรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความ
เชี�ยวชาญในด้านการผลติชิ -นสว่นทอ่ไอเสยี ขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาคลชั เป็นพิเศษ นอกจากนั -น ยงัมีการผลติชิ -นสว่นสาํหรับ
เครื�องใช้ไฟฟ้า และเครื�องจกัรกลการเกษตร บริษัทยอ่ย YNPI ประกอบธุรกิจผลติชิ -นสว่นอะไหลที่�ใช้ทดแทนชิ -นสว่นเดมิ 
(REM Part) และเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ยชิ -นสว่นประกอบอื�นๆ (Trading) เพื�อจําหนา่ยทั�วประเทศ บริษัทยอ่ย YNPE 
ประกอบธุรกิจออกแบบและผลติเครื�องมือที�ใช้ในการผลติ (Tooling) ซึ�งได้แก่ แมพิ่มพ์ (DIE) ตวัจบัยดึ (JIG) เครื�องมือ
ตรวจเช็คคณุภาพ (Checking Fixture) และอปุกรณ์การผลติ (Equipment)  

 

 
ปัจจบุนักลุม่บริษัท มีการให้บริการผลติชิ -นสว่นรถยนต์แบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดงันี - 
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1. ชิ (นส่วนขึ (นรูปโลหะสาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื�น  

ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุง่เน้นไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบง่กลุม่ 
ผลติภณัฑ์ได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก ่

(1) ชดุทอ่ไอเสยี/ ชิ -นสว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถยนต์นั�ง รถบรรทกุขนาด 1 ตนัจําหนา่ยให้กบัรถยนต์โตโยต้าทกุรุ่น 
และชดุทอ่ไอเสยี/ ชิ -นสว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถบรรทกุสบิล้อ จําหนา่ยให้แก่คา่ยรถ ฮีโน ่ และนิสสนัแตเ่พียงผู้
เดียว 

(2) ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สาํหรับรถยนต์นั�ง และรถบรรทกุขนาด 
1 ตนั 

(3) ชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะอื�น (Press Parts) สาํหรับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื�องใช้ไฟฟ้า และเครื�องจกัรกลการเกษตร 
และชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะอื�นอีกกวา่ 1,700 รายการ 

บริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุ มีการแบง่การดาํเนินงานผลติชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะ ดงันี - 
   

บริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน) (“YNP”) 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลติชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะ ใน 

ลกัษณะของการผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) จําหนา่ยตรง ให้กบัผู้ผลติรถยนต์ ผู้ผลติ
เครื�องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลติเครื�องจกัรกลการเกษตร และจําหนา่ยผา่นบริษัทร่วมทนุ YSP และ WETCO บริษัท มีผลติภณัฑ์หลกั
ดงันี - 

� ชดุทอ่ไอเสยี/ ชิ -นสว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถยนต์นั�ง รถบรรทกุขนาด 1 ตนั  และรถบรรทกุสบิล้อ   
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� ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accelerate Break Clutch) สาํหรับรถยนต์นั�ง และรถบรรทกุขนาด 1 ตนั โดย
ปัจจบุนับริษัทผลติชดุ ABC สาํหรับรถอีซูซ ุและ รถโตโยต้าทกุรุ่น 

� ชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะอื�น (Press Parts) สาํหรับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื�องใช้ไฟฟ้า และเครื�องจกัรกล
การเกษตร 

 ทั -งนี - ในกรณีที�บริษัทผลติรถยนต์เป็นเจ้าของลขิสทิธิ�แบบชิ -นสว่นรถยนต์ (Drawing) YNP จะรับคําสั�งซื -อจาก
บริษัทผลติรถยนต์คา่ยตา่งๆ โดยตรง หรือเรียกได้วา่ บริษัทเป็นผู้ผลติชิ -นสว่น First Tier สว่นในกรณีที�บริษัท Developer 
ของคา่ยรถยนต์ที�ร่วมลงทนุกบับริษัท ซึ�งได้แก่ Sango และ Tenneco เป็นเจ้าของลขิสทิธิ�ชิ -นสว่น YNP จะรับคําสั�งซื -อ
ชิ -นงานผา่นบริษัทร่วมทนุ และ บริษัทร่วมทนุจะนําไปประกอบเพื�อสง่จําหนา่ยให้กบับริษัทผลติรถยนต์คา่ยตา่งๆ อีกทอด
หนึ�ง ซึ�งในกรณีนี - บริษัทเป็นผลติชิ -นสว่น Second Tier 
 

บริษัท ยานภณัฑ์ อนิเตอร์เนชั�นเนล จาํกัด (“YNPI”) 
เป็นบริษัทยอ่ยของ YNP ปัจจบุนัมีทนุชําระแล้ว 240 ล้านบาท ประกอบธุรกิจชิ "นสว่นรถยนต์ ประเภท

ชิ "นสว่นเพื*อใช้ทดแทนชิ "นสว่นเดมิ (Replacement Equipment Manufacturing) และเป็นตวัแทนจดัหนา่ยชิ -นสว่นประกอบ
อื�นๆ (Trading)) เพื*อจําหนา่ยให้กบัร้านค้าอะไหลร่ถยนต์ทั*วประเทศ  

� ชิ -นสว่นอะไหลส่าํหรับทอ่ไอเสยี  
� ชิ -นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น อาทิ บานพบัประต ูคานขวางแฟรม ฐานแทน่เครื�องยนต์ และชิ -นสว่นงานขึ -นรูป

โลหะประเภทตา่งๆ  เป็นต้น 
 

บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จาํกัด (“YSP”) 
เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท และ บริษัทซงัโกะ จํากดั (Sango Co., Ltd.) จากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งเป็น

ผู้ออกแบบพฒันาและเป็นเจ้าของลขิสทิธิ�แบบ Drawing ของชิ -นสว่นทอ่ไอเสยี ให้กบัคา่ยรถยนต์ TOYOTA  ดําเนินธุรกิจ
ผลติชิ -นสว่นรถยนต์ขนาดใหญ่ ชดุทอ่ไอเสยี และเหลก็ทอ่ โดย YSP จะมีการสั�งซื -อชิ -นสว่นทอ่ไอเสยีและชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะ
ขนาดกลางถงึเลก็จาก YNP เพื�อนําไปประกอบกบัชิ -นงานที� YSP ผลติและขายให้ TOYOTA ปัจจบุนัมีทนุชําระแล้ว 1,414 
ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 9.55 บริษัท ซงัโกะ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 84.94 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั�น จํากดั ถือหุ้น
ร้อยละ 5.03 และบริษัท ซูม-ิไทย  อินเตอร์เนชั�นเนล จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 0.48  

 

บริษัท วอล์คเกอร์ เอก็ซอสท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“WETCO”)  
เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท และบริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากดั ดาํเนินธุรกิจสั�งซื -อชิ -นสว่น

ทอ่ไอเสยีจาก YNP เพื�อนํามาประกอบและจําหนา่ยแก่คา่ยรถ GM/ ISUZU แตเ่พียงผู้เดียว  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ว 80 ล้านบาท บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 และบริษัทเทนเนโก ออโตโมทีฟ จํากดั ซึ�งเป็นผู้ออกแบบ
พฒันา และเป็นเจ้าของลขิสทิธิ�แบบ Drawing ของชิ -นสว่นทอ่ไอเสยี ให้กบัคา่ยรถ  GM / ISUZU ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
75   

 
2.  เครื�องมือที�ใช้ในการผลิต (Tooling)   

บริษัทยอ่ย YNPE มีทนุชําระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลติเครื�องมือที�ใช้ในการผลติ 
(Tooling) ได้แก่ แมพิ่มพ์ (Die) อปุกรณ์จบัยดึชิ -นงาน (Jig) เครื�องมือตรวจเช็คคณุภาพ (Checking Fixture) และอปุกรณ์
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การผลติ (Equipment) เพื�อใช้ในกระบวนการผลติชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลติ Tooling เพื�อจําหนา่ยให้แก่ YNP 
เป็นหลกั และจะผลติเพื�อจําหนา่ยให้กบัผู้ประกอบการรายอื�นในกรณีที�มีกําลงัการผลติเหลอืพอ  

 
3.   การรับจ้างชุบสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting) 

  เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท และบริษัทไดโซ อินดรัสตรีส์ (จํากดั) (ประเทศญี�ปุ่ น) (Daiso) เพื�อดําเนินธุรกิจ
รับจ้างชบุสด้ีวยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัท  
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 และบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จํากดั) (ประเทศญี�ปุ่ น) ซึ�งเป็นผู้ เชี�ยวชาญในด้าน EDP และเป็น
ผู้ผลติแมพิ่มพ์ และชิ -นสว่นขึ -นรูปโลหะให้คา่ยรถยนต์ Honda ที�ประเทศญี�ปุ่ น ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70  
 
1.3 โครงสร้างรายได้   

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท แยกตามผลติภณัฑ์ ได้ดงันี - 

ผลิตภณัฑ์ ปี 2551 
 

ปี 2552 ปี 2553 

ชดุทอ่ไอเสยี 59.10% 61.08% 62.70% 

ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครัช 8.14% 8.53% 8.02% 

ชิ -นงานขึ -นรูปโลหะ 32.17% 29.46% 28.52% 

เครื�องมือที�ใช้ในการผลติ 0.59% 0.93% 0.76% 

รวม 100% 100% 100% 
 

1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ  

  บริษัท มีเป้าหมายหลกั คือการรักษาความเป็นผู้ นําในธุรกิจผลิตชิ -นส่วนท่อไอเสีย และขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ที�มีฐานการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนมีการพัฒนา
คณุภาพสนิค้า ต้นทนุการผลติ และระบบการสง่มอบสนิค้า (Quality Cost Delivery) อยา่งตอ่เนื�องเพื�อสร้างความมั�นใจ 
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1.  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1 ชิ �นส่วนขึ �นรูปโลหะ  
ผลิตภณัฑ์ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ ได้แก่ ท่อไอเสีย (Exhaust), ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accel, Brake, Clutch 

Pedal; ABC) และชิ (นส่วนขึ (นรูปโลหะอื�น (Press Part) โดยกลุ่มบริษัทฯ รับคําสั�งซื (อทั (งในลกัษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturing) จากผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงซึ�งโดยปกติจะเป็นการสั�งซื (ออย่างต่อเนื�องตลอด OEM Part Life 
(4-7 ปี) และรับคําสั�งซื (อในลักษณะครั (งต่อครั (ง(ไม่มีสัญญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment 
Manufacturing) จากตวักลางศนูย์บริการอะไหล ่ของคา่ยรถยนต์ตา่งๆ และร้านค้าอะไหล ่กว่า 400 ราย ทั�วประเทศ ทั (งนี ( 
กลุม่บริษัทจะเริ�มทําการผลิตในลกัษณะ REM หลงัจากรถยนต์รุ่นนั (นหมด OEM Part Life แล้ว โดยกลุม่บริษัทได้ทํา
ข้อตกลงกบับริษัทผลติรถยนต์ของคา่ยตา่งๆ วา่จะทําการจดัเก็บเครื�องมือที�ใช้ในการผลิต (Tooling) ไปอีก 10 ปี เพื�อผลิต
ชิ (นสว่นอะไหลใ่ห้กบัศนูย์อะไหลข่องคา่ยรถยนต์ตา่งๆ โดยสามารถจําแนกผลติภณัฑ์ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะได้ดงันี ( 

ชิ (นสว่นทอ่ไอเสยี (Exhaust) 
บริษัท ผลิตชิ (นส่วนท่อไอเสีย แบบแยกชิ (น และแบบทั (งชุด สําหรับรถยนต์นั�ง และ รถบรรทุกขนาด 1 ตนั (รถ

กระบะ) จําหน่ายให้แก่ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากนั (น ยงัเป็นผู้ผลิตชิ (นส่วนท่อไอเสียสําหรับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่จําหน่ายให้แก่ค่ายรถ ฮีโน่ และ นิสสนั แต่เพียงผู้ เดียว ทั (งนี ( บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ผลิต
ชิ (นสว่นรถยนต์ให้แก่คา่ยโตโยต้ามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีมาโดยตลอด ซึ�งบริษัท ได้รับ
คําสั�งซื (อชิ (นสว่นท่อไอเสียของรถโตโยต้าทกุรุ่น อีกทั (งบริษัท ยงัได้รับความไว้วางใจจาก ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจี
เอ็ม / อีซูซุ เนื�องจากมีการทําสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัท ซังโกะ จํากัด 
(ประเทศญี�ปุ่ น) และ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ จํากดั (ประเทศอเมริกา) ทําให้วิศวกรมีความเชี�ยวชาญในการผลิต
ชุดท่อไอเสีย และยงัมีส่วนร่วมในการออกแบบปรับเปลี�ยนรูปแบบผลิตภณัฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาค
เอเชีย 

นอกเหนือจากการจําหนา่ยชิ (นสว่นทอ่ไอเสยีให้แก่คา่ยรถแล้วนั (น กลุม่บริษัท ยงัเป็นผู้ นําทางด้านการผลิต ท่อไอ
เสยีประเภทชิ (นสว่นเพื�อใช้ทดแทน (REM Parts) จําหนา่ยให้กบัตวักลางศนูย์บริการอะไหล ่ของคา่ย รถยนต์ ตา่งๆ และ
ร้านค้าอะไหลท่ั�วประเทศอีกด้วย  

ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)  
ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั จัดเป็นชิ (นส่วนที�เกี�ยวกบัความปลอดภยัของรถยนต์ (Safety Part) ซึ�งผู้ผลิตรถยนต์จะให้
ความสาํคญัเป็นพิเศษ และสั�งซื (อชุด ABC จากต่างประเทศในลกัษณะ CKD Part  (Complete Knock Down Part) หรือ
สั�งซื (อเป็นชิ (นสว่นแยกชิ (นเพื�อนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ได้รับคําสั�งซื (อชิ (นสว่น ABC แบบแยกสว่น ต่อมามีการทํา
สญัญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิคกบับริษัทโชนนั ยนิูเทค จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) และ บริษัท ไดร์ฟโซล เวิล์ดไวร์ จํากดั 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเป็นผู้ออกแบบและพฒันาชุด ABC ให้กบัค่ายรถอีซูซุ และ ค่ายจีเอ็ม ทําให้บริษัทฯ มีความรู้
และความเชี�ยวชาญในการผลติชดุ ABC มากขึ (น และสามารถผลติชดุ ABC แบบทั (งชดุปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ผลติรายใหญ่
ในประเทศไทยที�จําหนา่ยชดุ ABC ให้กบัคา่ยรถยนต์ตา่ง ๆ            
                                                                                                                                                                                                                                                          

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะอื�น (Press Part) 
บริษัท มีผลติภณัฑ์ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะอื�นจําหนา่ยตรงให้กบัคา่ยรถยนต์ตา่ง ๆ เช่น โตโยต้า, จีเอ็ม / อีซูซุ, ฮอนด้า

, นิสสนั,  มิตซูบิชิ, ฟอร์ด และ มาสด้า เป็นต้น โดยสามารถแบง่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี ( 
� ชิ (นสว่นตวัถงัรถยนต์ (Body Part) เช่น บานพบัประต ูคานขวางกนักระแทก แผน่กนัความร้อน 
� ชิ (นสว่นระบบสง่กําลงั  (Power Train Part) เช่น Seat Spring U-Bolt 
� ชิ (นสว่นโครงรถยนต์ (Chassis Parts Group) เช่น คานขวางแฟรม (Cross member frame) 
� ชิ (นสว่นประกอบเครื�องยนต์ (Engine Parts) เช่น ก้านปรับสายพาน ฝักดดูนํ (ามนั (Strainer oil) ฐานแท่นเครื�องยนต์ 

(Bracket Engine) 
นอกจากนั (น บริษัท ยงัมีการผลิตชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะสําหรับ เครื�องจกัรกลการเกษตร และเครื�องใช้ไฟฟ้าเพื�อให้

สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทในการขยายสายการผลิตไปสูอ่ตุสาหกรรมอื�นเพื�อลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงจากกลุ่ม
อตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอยา่งเดียว 

 
1.2 เครื'องมือที'ใช้ในการผลิต (Tooling)  
 บริษัทยอ่ย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลิต เครื�องมือที�ใช้ในการผลิต (Tooling) เพื�อนํามาใช้ในขบวนการผลิต

งานขึ (นรูปโลหะสาํหรับรถยนต์ เครื�องจกัรกลการเกษตร และเครื�องใช้ไฟฟ้า ซึ�งประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยปกติ YNPE จะเริ�มทําการออกแบบ Tooling หลงัจากบริษัทแม่ YNP ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ (นสว่นจาก

บริษัทผลติรถยนต์แล้ว ซึ�งจะเริ�มก่อนการผลติชิ (นสว่นรถยนต์เพื�อสง่โรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ปี YNPE มีการ
ผลติแมพิ่มพ์ขนาดใหญ่ถึงขนาดเลก็ (A-E Class) เพื�อใช้ผลติชิ (นสว่นรถยนต์ที�มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเลก็  

 
 3.  การรับจ้างชบุสด้ีวยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting) 
   บริษัทร่วมทนุ YDT มีธุรกิจรับจ้างชุบสีชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ�งเป็นการดําเนินธุรกิจเพื�อรองรับ

นโยบายการผลิตชิ (นสว่นขึ (นรูปรถยนต์แบบครบวงจรของกลุม่ยานภณัฑ์ โดยโรงงานชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้าของ YDT เป็น
เทคโนโลยีสมยัใหมที่�เรียกวา่ Electron Deposit Painting: EDP เป็นการชุบโดยใช้กระแสไฟฟ้า ซึ�งทําให้คณุภาพการชุบสี

แม่พิมพ์  
(DIE) 

เป็นอปุกรณ์หลกัที�ใช้ในการผลิต
ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ โดยแบง่เป็น 

2 ประเภท ได้แก่ Single Die 
และ Progressive Die ขึ (นอยูก่บั

ความซบัซ้อนของชิ (นงานและ
ความต้องการของลกูค้า 

ตัวจับยึด 
(JIG) 

เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการจบั
ยดึแมพิ่มพ์เพื�อทําการ
ผลิตชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ 

หรือใช้ในการจบัยดึ
ชิ (นสว่นขึ (นรูปเพื�อเชื�อม

ประกอบชิ (นงาน 

เครื'องตรวจเช็คคุณภาพ 
 (C/F) 

เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ใน
กระบวนการตรวจเช็ค
คณุภาพมาตรฐานของ

ชิ (นงานก่อนสง่มอบให้กบั
ลกูค้า 

อุปกรณ์การผลิต 
(Equipment) 

เป็นอปุกรณ์เพื�ออํานวย
ความสะดวกในการผลิต 
สําหรับชิ (นงานที�ต้องการ
ความละเอียดเที�ยงตรง

และแมน่ยํา 
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ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะดียิ�งขึ (น นอกจากนั (นยงัสง่ผลให้กลุม่ยานภณัฑ์สามารถควบคมุคณุภาพชิ (นงาน ลดอตัราของเสีย และ
สามารถวางแผนการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึ (น  
 
2.  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม 
 

2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
การควบคมุคณุภาพ 
บริษัท และบริษัทยอ่ยให้ความสาํคญัมากในการผลติสินค้าที�มีคณุภาพ หากผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีข้อผิดพลาด 

อาจทําให้เกิดความเสยีหายกบัลกูค้าในวงกว้าง ทั (งในรูปตวัเงินและชื�อเสียง ดงันั (น บริษัท จึงมีการพฒันาการควบคมุและ
ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ (นงานทั (งในระหว่าง
กระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป บริษัท ได้รับประกาศนียบตัร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
ISO/TS 16949:2002 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ (นส่วนรถยนต์ซึ�งเป็นมาตรฐานที�บริษัทค่ายรถยนต์ให้การยอมรับ
โดยทั�วไป นอกจากนั (น บริษัท ยงัได้รับรางวลัจากผู้ผลติรถยนต์ในด้านตา่งๆ  

สาํหรับ YNPE มีการพฒันาบคุลากรให้มีความเชี�ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทนุพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิต Tooling ที�ทนัสมยัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สามารถผลิต Tooling ที�ได้คณุภาพมาตรฐานระดบัสากล โดย YNPE 
ได้รับประกาศนียบตัร รับรองคณุภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 และ YNPI ได้รับประกาศนียบตัร รับรอง
คณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ซึ�งเป็นการยืนยนัและเสริมสร้างความมั�นใจให้กบัลกูค้าเดิม  

การสง่มอบ 
นอกจากการมุง่เน้นที�คณุภาพสนิค้าแล้ว กลุม่บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการบริการที�ดีตอ่ลกูค้าโดยมุง่เน้นการ

สง่มอบสินค้าตรงต่อเวลา ทั (งนี ( บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใต้ระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนํา
หลกัการ Just-In-Time : JIT มาใช้ ทําให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีระบบการผลติที�มีประสิทธิภาพ สามารถสง่มอบชิ (นงาน
ให้ถึงมือลกูค้าได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด และลดต้นทนุในการผลิต ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้รับเลือกจากค่ายโตโยต้า ให้เป็น
บริษัทต้นแบบในการนําระบบ TPS มาใช้เพื�อให้มีประสทิธิภาพด้านการบริหารการผลติ 

ศกัยภาพในการผลติที�ครบวงจร 
กลุม่บริษัท มีศกัยภาพในการผลติที�ครบวงจร ตั (งแต่การออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ (นสว่นขึ (นรูป

โลหะ โดย กลุม่บริษัท มีเครื�องมือเครื�องจกัรและเทคโนโลยีการผลิตที�ทนัสมยั มีเครื�องปัzม (Press Machine) ขนาดตั (งแต ่
35 ถึง 2,400 ตนั รวมกวา่ 290 เครื�อง เครื�องเชื�อม (Welding Machine) เครื�องดดัท่อระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Bending) 
เครื�องขึ (นรูปชิ (นงาน (Forming Machine) และอื�นๆ รวมทั (งสิ (นกวา่ 700 เครื�อง ทําให้บริษัท สามารถรองรับการผลิตชิ (นงาน
ได้หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากนั (น YNPE ยงัมีวิศวกรออกแบบที�มีความเชี�ยวชาญ และเครื�องมือการผลติที�ทนัสมยั 
โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided Manufacturing) และเครื�อง CNC (Computer 
Numerical Control) จํานวน 15 เครื�อง สามารถออกแบบและผลติ Tooling ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน  

การรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัคา่ยรถยนต์ตา่งๆ  
บริษัท ดําเนินนโยบายรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัคา่ยรถยนต์ตา่งๆ มาโดยตลอด เห็นได้จากการเป็นผู้ผลติชิ (นสว่น

ให้คา่ยโตโยต้าและฮีโนม่าเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี และเริ�มเป็นผู้ผลติชิ (นสว่นให้กบัคา่ยรถอีซูซุ ตั (งแตปี่ 2542 
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การรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้ออกแบบและพฒันาชิ (นสว่นของคา่ยรถตา่งๆ (Developer) 
นอกจากคา่ยรถยนต์แล้ว บริษัท ยงัสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั Developer ซึ�งเป็นเจ้าของลขิสทิธิ~ชิ (นงานของค่าย

รถตา่งๆ ซึ�งสรุปความสมัพนัธ์และสาระสาํคญัของสญัญา ได้ดงัตอ่ไปนี ( 
� ทําสญัญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิคและร่วมลงทนุกบั บริษัท ซงัโกะ (SANGO) จํากดั ซึ�งเป็นผู้ออกแบบ

ชิ (นสว่นทอ่ไอเสยีของคา่ยรถโตโยต้า จดัตั (งบริษัท YSP ผลติและจําหนา่ยชิ (นสว่นรถยนต์และทอ่ไอเสีย ให้กบั
คา่ยรถโตโยต้า 

 
วนัที�ทําสญัญา 29 มิถนุายน 2548 
สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ Mufflers, Exhaust pipes, Pedal, Instrument panel, Door Impact 

beams สาํหรับคา่ยรถ โตโยต้า 
ระยะเวลาสิ (นสดุสญัญา 28 มิถนุายน 2553 
คา่ตอบแทน 1.5%ของผลต่างของจํานวนยอดขายผลิตภณัฑ์ที�ได้รับอนุญาตโดยหัก

คา่ใช้จ่ายแล้ว   
 
� ทําสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและร่วมลงทุนกับบริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (Tenneco 

Automotive) จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเป็นผู้ออกแบบชิ (นส่วนท่อไอเสียให้กับค่ายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ 
จดัตั (งบริษัท WETCO ดําเนินการประกอบและจําหนา่ยชิ (นสว่นทอ่ไอเสยีให้กบัคา่ยรถ จีเอ็ม / อีซูซุ โดยสั�งซื (อ
ชิ (นสว่นจาก YNP 

 
วนัที�ทําสญัญา 15 กรกฎาคม 2542 
สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ ชดุทอ่ไอเสยีสาํหรับคา่ยรถ จี เอ็ม / อีซูซุ 
ระยะเวลาสิ (นสดุสญัญา ตอ่อายสุญัญาเป็นรายปี 
คา่ตอบแทน คา่สทิธิในอตัราร้อยละ 4 ของราคาขายสทุธิ 
� ทําสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษัท อินเตอร์ เซโกะ  (Inter seiko) จํากดั ซึ�งเป็นผู้ออกแบบ

และพฒันาชิ (นสว่นรถยนต์ให้กบัคา่ยรถฮอนด้า  
 
วนัที�ทําสญัญา 8 ตลุาคม 2544 
สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะเพื�อขายให้กบับริษัท Y-TEC (ผลติรถยนต์ HONDA) 
ระยะเวลาสิ (นสดุสญัญา มีผลจนกวา่บริษัทฯ จะเลกิผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ที�ได้รับอนญุาต 
คา่ตอบแทน คา่สทิธิในอตัราร้อยละ 4 ของราคาขายสทุธิ 

 
� ทําสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนนั ยูนิเทค (Shonan Unitec) จํากัด  (ประเทศ

ญี�ปุ่ น) ซึ�งเป็นผู้ออกแบบและพฒันาชิ (นสว่น ABC และชิ (นสว่นรถยนต์ให้กบัค่ายรถอีซูซุ ทําให้บริษัท มี
ความเชี�ยวชาญและได้รับความไว้วางใจในการร่วมมือออกแบบชดุ ABC  
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วนัที�ทําสญัญา 27 เมษายน 2550 
สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ ชิ (นสว่นบานพบั, ชิ (นสว่นขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาคลชั 
ระยะเวลาสิ (นสดุสญัญา ตอ่อายสุญัญาเป็นรายปี 
คา่ตอบแทน - คา่สทิธิ จํานวน 4.3 ล้านเยน / ผลติภณัฑ์ กําหนดจ่ายทกุ 6 เดือน 
หมายเหต:ุ บริษัท ไม่มีภาระจ่ายค่าสิทธิสําหรบัชดุ ABC ที�จําหน่ายใหค่้ายรถ Toyota 
 
2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ 
ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที�ติดต่อซื (อขายกันมาต่อเนื�องเป็นระยะเวลานาน ซึ�งบริษัท มีความสมัพันธ์อันดีกับ

ลกูค้าเหลา่นี (มาโดยตลอด นอกจากนี ( บริษัทฯ ยงัเน้นการขยายฐานการผลติไปยงัชิ (นสว่นอื�นๆ ของลกูค้าปัจจุบนั ควบคู่ไป
กบัการติดตอ่ลกูค้ารายใหม่ๆ  ลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัท ได้แก่  
กลุม่ผู้ประกอบการรถยนต์  :  กลุม่ โตโยต้า / ฮีโน,่ กลุม่ จีเอ็ม/อีซูซุ, กลุม่ ฮอนด้า, กลุม่ ฟอร์ด/มาสด้า, กลุม่มิตซู

บิชิ และ กลุม่นิสสนั เป็นต้น 
กลุม่ผู้ผลติเครื�องใช้ไฟฟ้า   : อิเมอร์สนั (คอร์ปแลนด์), BSH  
กลุม่ผู้ผลติเครื�องจกัรกลการเกษตร  : คโูบต้า คอร์ปเปอเรชั�น, บางกอกโคมตัส ุ
 

ทั (งนี ( ในระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมา บริษัท ผลติและออกแบบชิ (นสว่นรถยนต์ ดงันี ( 
 

ค่ายรถยนต์ รุ่นที'ผลิต รุ่นที' ร่วมมือออกแบบ 

TOYOTA 
CAMRY, COROLLA, SOLUNA, 
HILUX, YARIS 

CAMRY, COROLLA, SOLUNA, HILUX,  
YARIS 

ISUZU D-MAX D-MAX 

GM 

CHEVROLET OPTRA 
CHEVROLET AVIO 
CHEVROLET COROLADO 
CHEVROLET CRUZE 
CHEVROLET CAPTIVA 

CHEVROLET COROLADO 

HONDA 
ACCORD,CITY,CIVIC,       
CRV,JAZZ,BRIO 

CITY 

HINO TRUCK  - 
NISSAN TIDA, NAVARA, UD TRUCK - 

MITSUBISHI LANCER, PAJERO, TRITON - 
FORD FORD RANGER - 
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MAZDA MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3  
VOLVO VOLVO S80/70/60,TRUCK - 

 
 
นอกจากนั (น บริษัท ยงัมีการผลติชิ (นสว่นสาํหรับอตุสาหกรรมอื�นๆ อาทิเช่น 
 

ธุรกิจ ชื'อบริษัท รุ่นที'ผลิต 

เครื�องจกัรกลการเกษตร      บริษัท คโูบต้า คอร์ปเปอเรชั�น จํากดั 
    บริษัท บางกอก โคมตัส ุจํากดั  

รถไถนั�งขับ L3408, E40B, 
E40C 

เครื�องใช้ไฟฟ้า บริษัท อิเมอร์สนัอิเลค็ทริค (ประเทศไทย) จํากดั  
บริษัท บีเอสเอช  โฮม  แอ็พพลายแอนเซส -
แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั 
 

COPELAND DIGITAL, 
QUANTUM, QUEST, 
SUMMIT, TENDEM, 
BOSCH ,SEMENT 

 
   บริษัท มีรายได้จากการขายชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุม่ลกูค้าได้
ดงันี ( 
 

ค่ายรถยนต์ 
ปี 2552 

ร้อยละต่อยอดขาย 
ปี 2553 

ร้อยละต่อยอดขาย 
ปี 2554 

ร้อยละต่อยอดขาย 

TOYOTA / HINO  84.80 84.40 84.50 
GM / ISUZU 7.52 6.90 6.90 
HONDA 2.03 2.10 2.10 
ผู้ ผลิต / จําหน่ายชิ (นส่วนรถยนต์ 
และผู้ประกอบรถยนต์รายอื�นๆ 

3.15 3.30 3.10 

เครื�องใช้ไฟฟ้า 2.50 2.30 2.20 
เครื�องจกัรกลการเกษตร 0 1.00 1.00 

 
2.3 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจําหนา่ย ของกลุม่บริษัท มีดงันี ( 
� การจําหนา่ยชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะสว่นใหญ่เป็นการจําหน่ายแก่ผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง (First Tier) และผู้ผลิต

ชิ (นสว่นรถยนต์ซึ�งสั�งซื (อชิ (นสว่นเพื�อนําไปผลติเพิ�มเติม และประกอบจําหนา่ยแก่ผู้ผลติรถยนต์ตา่งๆ (Second 
Tier) ในลกัษณะ OEM ซึ�งเป็นการผลิตตามคําสั�งซื (อและสง่มอบชิ (นงานในระยะเวลาที�กําหนด โดยมีการ
กําหนดจํานวนคําสั�งซื (อใน เบื (องต้นลว่งหน้า และมีการยืนยนัเป็นรายเดือน 
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� การจําหน่ายชิ (นส่วน REM เป็นการจําหน่ายแบบครั (งต่อครั (ง (ไม่มีสัญญาระยะยาว) ให้กับตัวกลาง
ศนูย์บริการอะไหลข่องค่ายรถยนต์ต่างๆ และผู้ ค้าส่งรายใหญ่ของแต่ละภูมิภาคกว่า 400 ราย ทั�วประเทศ 
โดยผู้สั�งซื (อดงักลา่วจะทําการกระจายสนิค้าให้กบัศนูย์บริการยอ่ยของคา่ยรถยนต์และผู้ ค้าปลกี อีกทอดหนึ�ง 

� การจําหน่าย Tooling เป็นแบบครั (งต่อครั (งและไม่มีสญัญาระยะยาว ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ�งสั�งซื (อ 
Tooling ลว่งหน้าก่อนการผลติรถยนต์รุ่นใหม ่ 

 
ทั (งนี ( การกําหนดราคาขายชิ (นงานของบริษัท ทั (งในกรณีที�บริษัท เป็นผู้ผลติแบบ First Tier และ Second Tier เป็น

มาตรฐานเดียวกนั โดยจะใช้วิธีต้นทนุบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานของอตุสาหกรรมชิ (นสว่น
รถยนต์ ต้นทนุของชิ (นงาน ซึ�งรวมถึงต้นทนุวตัถดุิบ ต้นทนุแรงงาน ต้นทนุเครื�องจกัรและเครื�องมือเครื�องใช้ (Process Cost) 
และต้นทนุโสหุ้ย (Overhead) จะถกูนําไปบวกกบัอตัรากําไรที�บริษัทฯต้องการเพื�อเป็นราคาขายเสนอแก่ลกูค้า 

 
2.4 ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
กระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ กลุม่

อตุสาหกรรมชิ (นสว่นและอะไหลย่านยนต์ พร้อมด้วยสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลติชิ (นสว่นยานยนต์ไทย 
สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และสถาบนัยานยนต์ ประกาศความสาํเร็จของอตุสาหกรรมยานยนต์ด้วยการ
ผลติมากกวา่ 2 ล้านคนัตอ่ปีเป็นครั (งแรก เพิ�มความมั�นใจนกัลงทนุ พร้อมตั (งเป้าการผลติ 3 ล้านคนัในปี 2560 

อตุสาหกรรมมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายเพื�อให้เกิด การพฒันาแบบบรูณาการอยา่งตอ่เนื�อง จนสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ�มและรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ทั (งจากการสง่ออก การจ้างงานและการพฒันาเทคโนโลยี ตลอดจน
ดําเนินนโยบายที�เอื (อตอ่การพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมตอ่เนื�องในหว่งโซอ่ปุทาน 
ทั (งนี ( กระทรวงอตุสาหกรรม ได้กําหนดนโยบายเพื�อสง่เสริมและเอื (อตอ่การลงทนุ ผลกัดนัให้เกิดการสร้างฐานการผลติยาน
ยนต์และชิ (นสว่นจากนกัลงทนุทั�วโลก เพื�อมุง่สูก่ารพฒันาใหม่ๆ  ตามกระแสโลกาภิวตัน์ โดยมีเป้าหมายสงูสดุของการเป็น
อตุสาหกรรมยานยนต์ที�แข็งแกร่ง สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ให้มคีวามสมดลุอนัเป็นฐานรากใน
การพฒันาประเทศไปสูค่วามยั�งยืนอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยเตบิโตขึ (นอยา่งแข็งแกร่งด้วยแรงสนบัสนนุจากภาครัฐและ

เอกชนที�ร่วมกนัขบัเคลื�อนอตุสาหกรรม ทั (งระบบ โดยภาครัฐเป็นผู้ กําหนดนโยบาย และภาคเอกชนเป็นผู้ดาํเนินการเพื�อ
เพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล จนประสบความสาํเร็จในการเป็นฐานการผลติยานยนต์ 1 ใน 10 ของ

โลก“ปี 2555 นบัวา่เป็นปีทองของอตุสาหกรรมยานยนต์ สามารถผลติได้มากกวา่ 2 ล้านคนั และมียอดการสง่ออก ยาน
ยนต์ทั (งระบบรวมมลูคา่กวา่ 1 ล้านล้านบาท เป็นอนัดบัหนึ�งของการสง่ออก โดยมีโปรดกัส์แชมเปี(ยน คือ รถปิกอพั และอีโค
คาร์ รวมถึงการสง่ออกชิ (นสว่นและอะไหลย่านยนต์ไปยงัทั�วโลก จากแนวโน้มดงักลา่ว อตุสาหกรรมยานยนต์มั�นใจวา่จะ
สามารถบรรลเุป้าการผลติมากกวา่ 3 ล้านคนัในอนาคตอนัใกล้อยา่งแนน่อน” โดยอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ไทยวางรากฐานในประเทศมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 50 ปี โดยตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาได้ เอื (อประโยชน์ให้กบัประเทศ
ไทยทั (งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ  
3.1 การผลิต 
ปัจจบุนั บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีโรงงานผลติทั (งหมด 5 โรงงาน สามารถแบง่พื (นที�ใช้สอย ได้ดงันี ( 

 โรงงาน YNP 1 
 

 
โรงงาน YNP 2 
 

 
โรงงาน YNP 3 
 

โรงงาน YNPE โรงงาน YNPI 

ที�ตั (ง 
บางนาตราด 

กม 12 
บางนาตราด 

กม 12 
บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 

บางนาตราด 
กม12 

ซอยสขุมุวิท 81 

เนื (อที�รวม 17 ไร่ 28.5 ไร่ 217.2 ไร่ 13.8 ไร่ 3.8 ไร่ 
กรรมสทิธิ~ที�ดิน เจ้าของ / เชา่ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ / สทิธิการเช่า เจ้าของ 
พื (นที�ผลติ (ตารางเมตร)      
พื (นที� ปัz มงานขึ (น รูปโลหะ    
(Press Shop) 

5,446 8,125 11,520 2,116 - 

พื (นที�ผลิตและประกอบชุด
ทอ่ไอเสยี 

6,082.40 1,875 7,200 1,920 - 

พื (นที�ผลิตและประกอบชุด 
ABC 

630 4,875 - - - 

พื (นที�ผลติ Tooling 918 - - 4,720                 - 
พื (นที�เก็บสนิค้า 2,020 4,500 6,480 1,080                 - 
พื (นที�ให้ WETCO เช่า - - -                  -                 - 
พื (นที�ให้ YSP เช่า - - 72                  -                 - 
พื (นที�ใช้สอยรวม 15,096.4 19,375 25,272             9,836                 - 

 
� บริษัทร่วม WETCO ได้เช่าพื (นที�ของบริษัทฯ ที�โรงงาน YNP F1 เนื (อที� 3,595.9 ตารางเมตร โดยเป็นพื (นที�สําหรับ

สาํนกังานและสายการประกอบชดุทอ่ไอเสยีเพื�อสง่ขายให้กบัคา่ยรถยนต์ ISUZU ทั (งหมด 
� บริษัทร่วม YSP ได้เช่าพื (นที�ของบริษัทที�โรงงาน YNP F3 เนื (อที�  72 ตารางเมตร   โดยเป็นพื (นที�สาํหรับสาํนกังาน 

 
3.2  ขั �นตอนการผลิต 

บริษัท และบริษัทยอ่ย มีขั (นตอนการผลติชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ และ Tooling ดงันี ( 
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ขั (นตอนการผลติชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ 
 

 
ขั (นตอนการผลติ Tooling 
 

ขั �นตอนการผลิต  \  ช่วงเวลา 
ปีที' 1 ปีที' 2 

1 - 3 4 – 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21  22 -24 

1. รับข้อมลูชิ (นงาน (Drawing) 
2. ออกแบบ โดยใช้เครื�อง CAD และ 

CAM 
3. สง่ข้อมลูเข้าเครื�องกดัเหลก็ (CNC) 
4. กดัเหลก็ด้วยเครื�อง CNC  
5. ประกอบแมพิ่มพ์ 
6. ทดลองผลติชิ (นงาน (Try Out) 
7. ติดตั (งตวัจบัยึด (JIG) และ อปุกรณ์การ

ผลติ (Equipment) ให้ลกูค้า 
8. ทดลองประกอบรถยนต์ (ดําเนินการ

โดยผู้สั�งซื (อ / ผู้ประกอบรถยนต์) 
9.  สง่มอบ Tooling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รับข้อมลูชิ (นงาน ประมาณการคาํสั�งซื (อรับข้อมลูชิ (นงาน ประมาณการคําสั�งซื (อ และระยะเวลาสั�งซื (อและระยะเวลาสั�งซื (อ

เตรียมการผลิตเตรียมการผลิต

ผลิตผลิต

รับคาํสั'งซื �อรับคําสั'งซื �อ

เตรียมพื (นที� เตรียมพื (นที� เตรียมเครื�องจกัรเตรียมเครื�องจกัร สั�งทําแม่พิมพ์สั�งทําแม่พิมพ์ สั�งซื (อวตัถดุบิสั�งซื (อวตัถดุบิ

ตดิตั (งแมพ่ิมพ์เข้ากับเครื�องจกัรตดิตั (งแม่พิมพ์เข้ากับเครื�องจกัร ป้อนวตัถดุบิเข้าป้อนวตัถดิุบเข้า
สายการผลติสายการผลติ

ปัzมปัzมชิ (นงานชิ (นงาน ประกอบชิ (นงานประกอบชิ (นงาน

ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

ส่งมอบส่งมอบ

เข้าเครื�องตรวจเช็คคณุภาพ เข้าเครื�องตรวจเช็คคณุภาพ ((Checking FixtureChecking Fixture: : CC//FF))
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ทั (งนี ( YNPE จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการส่งมอบให้แก่ผู้สั�งซื (อเพื�อเข้ากระบวนการผลิตชิ (นส่วนเต็ม
รูปแบบ (Mass Production) ไม่เกิน 2 ปี ขึ (นอยู่กับความซบัซ้อนของชิ (นงานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนต์ของ
ลกูค้า (Try Out Period) 

 
3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ 
วตัถดุิบที�สําคญัในการผลิตชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะสําหรับรถยนต์และชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะอื�น ได้แก่ เหล็กท่อ (Pipe) 

เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้วน (Coil) เหล็กแท่งตนั (Bar) โดยลกูค้า (ผู้ผลิตรถยนต์) จะเป็นผู้ กําหนดลกัษณะเฉพาะและ
คณุภาพของเหลก็ที�ต้องการ จากนั (น ฝ่ายจดัซื (อของบริษัท จะทําการเลอืกซื (อวตัถดุิบโดยคํานงึถึงราคาและเงื�อนไขทางการ
ค้าที�เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสดุสําหรับบริษัท แล้วส่งตวัอย่างวตัถุดิบให้ลูกค้าตรวจสอบคุณลกัษณะว่าได้ตาม
มาตรฐานของลกูค้าหรือไม ่บริษัท ไมม่ีนโยบายที�จะผกูขาดการซื (อวตัถดุิบแตล่ะชนิดจากผู้จดัจําหนา่ยกลุม่ใดกลุม่หนึ�งเพื�อ
ความยืดหยุน่ในการเลอืกแหลง่วตัถดุิบ 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ บริษัทจะสั�งซื (อเหล็กจากตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบของค่ายรถต่างๆ ในประเทศไทย 
เนื�องจากได้ราคาและเงื�อนไขทางการค้าที�เหมาะสม รวมทั (งลดความเสี�ยงของการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน นอกจากนี (
ยงัเป็นการประหยดัเวลาในการตรวจสอบคณุลกัษณะและคณุภาพของวตัถดุิบ บริษัท สามารถปรับราคาชิ (นงานเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงของราคาวตัถดุิบตามเงื�อนไขข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะราย  ปัจจบุนับริษัทมีการสั�งซื (อวตัถดุิบเหลก็จาก  2 ผู้จดั
จําหนา่ยหลกั ได้แก่ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 45 ของต้นทนุเหล็ก และบริษัท โตโยต้า ทโูช 
(ประเทศไทย) จํากดั ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 28 ของต้นทนุเหลก็ทั (งหมด   

ตามข้อตกลงอยา่งไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างบริษัทฯกบัผู้จดัจําหน่าย ปกติราคาวตัถดุิบจะถกูปรับเปลี�ยน
ทกุๆ 3 เดือน ตามสภาวะอปุสงค์ – อปุทานของภมูิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับราคาขายของชิ (นงาน
ทกุๆ 6 - 8 เดือน และขอรับคา่ชดเชยย้อนหลงั หากราคาต้นทนุเหลก็ปรับตวัเพิ�มขึ (นสงูกวา่ต้นทนุที�บริษัทฯเสนอ ณ วนัที�ทํา
การกําหนดราคาขายในครั (งก่อน 

Tooling 
สําหรับวตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลิต Tooling ได้แก่ เหล็กเหนียว และ เหล็กหลอ่ ซึ�งฝ่ายจดัซื (อของ YNPE จะทํา

การวิเคราะห์เลือกวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต โดยคํานึงถึง คณุภาพ ปริมาณการผลิต และอายกุารใช้งานของ Tooling นั (นๆ 
เพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยต้นทนุที�เหมาะสม  
 YNPE มีรายชื�อผู้ จําหน่ายวตัถดุิบ (Vendor List) ซึ�งโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศเพื�อ
จําหนา่ย (Trading) และผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/TS 16949 โดย YNPE มีการสง่คําสั�งซื (อกระจายให้กบั
ผู้ จําหนา่ยหลายราย เพื�อเป็นการรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้จดัจําหนา่ยดงักลา่ว  
 

3.4 เครื'องจักรและกาํลังการผลิต 
ชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ 
รายละเอียดเครื�องจกัรที�ใช้ในการผลติชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะ มีดงันี ( 
 

เครื'องปัZมชิ �นส่วนขึ �นรูปโลหะ  
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-          ขนาด A Class (> 1,000 ตนั) 5 
-          ขนาด B Class (601- 1,000 ตนั) 14 
-          ขนาด C Class (351-600 ตนั) 36 
-          ขนาด D Class (150-350 ตนั) 144 
-          ขนาด E Class (<150 ตนั) 91 
รวม 290 
เครื'องเชื'อม (Welding Machine)  
-          Robot Welding Machine 54 
-          Other Welding Machine 280 
รวม 334 
เครื'องขึ �นรูป (Forming Machine) 45 
เครื'องเจาะ (Drilling Machine) 71 
เครื'องตัด (Cutting Machine) 51 
เครื'องดัดท่อ (Pipe Bender Machine) 38 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีศกัยภาพในการผลติชิ (นสว่นขึ (นรูปโลหะขนาดใหญ่ - เลก็ (A – E Class) โดยในปี 2553 มี

อตัราการใช้กําลงัการผลติที�ร้อยละ 85 ของกําลงัการผลติสงูสดุ  
เครื�องมือที�ใช้ในการผลติ (Tooling) 
รายละเอียดเครื�องจกัรที�ใช้ในการออกแบบผลติ Tooling มีดงันี (  
 

เครื'องจักร จาํนวน(เครื'อง) 

CAD (Computer Aided Design)  12 
CAM (Computer Aided Manufacturing) 6 
CNC (Computer Numerical Control) 15 
Lathe Machine 13 
Milling Machine 12 

 
4. ผลกระทบต่อสิ'งแวดล้อม 

ในอตุสาหกรรมผลิตชิ (นสว่นยานยนต์ ปัจจุบนัการจดัการทางด้านสิ�งแวดล้อมมีบทบาทสําคญัมากไม่ว่าจะเป็น
มาตรการควบคุมจากภาครัฐ ที�ได้ออกกฎหมายเกี�ยวกบัการควบคมุและการจดัการมลพิษทางสิ�งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
ในช่วง 2-3 ปีที�ผา่นมา และในหลายๆลกูค้าเองก็มีนโยบายทางด้านสิ�งแวดล้อมในการผลติชิ (นสว่นที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 
ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้มีการจัดทําระบบและได�รับการรับรองเกี�ยวกับระบบจัดการสิ�งแวดล้อม (Environment Friendly) 
ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2004 และได้วางมาตรการในการลดปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ที�เกิดจากกระบวนการ
ประกอบชิ (นสว่น การขึ (นรูปโลหะ การทําส ีการล้างคราบไขมนั ฯลฯ โดยมีดงันี ( 

1. ด้านมลพิษนํ �า  มีการดําเนินการก่อสร้างระบบบําบดันํ (าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื�อบําบดันํ (า
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จากห้องนํ (า, โรงอาหาร และกิจกรรมอื�นๆภายในโรงงาน โดยได้มีการสุม่ตรวจสอบคณุภาพของนํ (าก่อนที�จะปลอ่ย
ออกสูค่ลองสาธารณะ เพื�อเป็นการเฝ้าระวงัการปลอ่ยมลพิษออกสูแ่หลง่ชมุชน 

2. ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม  โดยได้มีการอบรมพนกังานในเรื�องการคดัแยกขยะ โดยนําขยะที�สามารถรีไซเคิล
ได้มาแยกออกจากขยะทั�วไปที�ไมส่ามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ และได้มีการก่อสร้างโรงคดัแยกและเก็บขยะ และ
โดยแบง่เป็น 3 ประเภท คือ – 

a. ขยะทั�วไป  มีการวา่จ้างบริษัทภายนอกที�ได้รับอนญุาตจากทาง องค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) เข้า
มาทําการเก็บขนทกุวนั 

b. ขยะรีไซเคิล  มีการเรียกประมลูบริษัทภายนอกที�ได้รับอนญุาตตามกฎหมายมารับซื (อเศษวสัดทีุ�เหลือใช้
จากกระบวนการผลติ เพื�อเพิ�มรายได้อีกทางหนึ�ง 

c. ขยะและของเสยีอนัตราย  มีการว�าจ�างบริษัทภายนอก ที�ได้รับใบอนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย ให
�มาทําการขนกากของเสยีที�เกิดจากการผลติไปกําจดัด้วยวิธีการที�ถกูต้อง 

3. ด้านมลพิษอากาศ  ได้มีการก่อสร้างระบบบําบดัอากาศแบบ Cyclone  เพื�อบําบดัควนั ฝุ่ น ที�เกิดจาก
กระบวนการเชื�อมประกอบชิ (นส่วน  และระบบบําบัดอากาศแบบ Wet Scrubber เพื�อบําบัดไอระเหยจาก
กระบวนการล้างคราบไขมนั โดยได้มีการสุม่ตรวจสอบคณุภาพของอากาศก่อนจะปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ 

 
3.5 งานที'ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ไมม่ี 
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 ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยงซึ�งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทได้  บริษัทจึงได้นําเครื�องมือต่างๆมาใช้ในการบริหารจดัการเพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯมีการบริหาร
ความเสี�ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสมซึ�งอยูใ่นระดบัที�สามารถยอมรับได้สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี 8 
 
1.ความเสี�ยงจากการประกอบธุรกิจ 

                1.1 ความเสี�ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ 
ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2555  แม้ว่าทั�วโลกจะมีปัญหาจากภยัธรรมชาติได้รับความเสียหาย คิดเป็นมลูค่า

มหาศาลรวมทั 8งประเทศไทยเราเองด้วยเช่นกัน แต่ผลพวงจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจโลกหลงัจากผ่านวิกฤต ในปี  
2552 แล้ว  ทําให้บริษัทได้รับคําสั�งซื 8อเพิ�มขึ 8นด้วยเช่นกนั รวมทั 8งการเปิดตวัของรถยนต์ขนาดเล็กที�มีความสิ 8นเปลืองตํ�า ( 
ECO CAR ) ก็จะทําให้ตลาดโดยรวมมียอดจําหนา่ยเพิ�มขึ 8นอีก   แตป่ระเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากอตุสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ของประเทศจีนและประเทศมาเลเซียที�เริ�มสง่รถยนต์ซึ�งมีราคาค่อนข้างตํ�าเข้ามาเปิดตวัและเพิ�มส่วนแบ่งใน
ตลาดมากขึ 8นทกุๆปี  จากผลพวงของอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนและมาเลเซียนี 8ยงัคาดว่าจะยงัคงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบมากนัก ซึ�งบริษัทฯก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี 8เช่นกัน แต่บริษัทฯก็มองหาโอกาสในการเปิดตลาดใหม่เพิ�มขึ 8น
เพื�อที�จะเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัอยูเ่สมอ  

1.2 ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลกูค้ารายใหญ่ 
       ปัจจบุนับริษัทมีรายได้หลกัมาจากการขายชิ 8นสว่นรถยนต์ให้คา่ยรถโตโยต้า ดงันั 8น หากลกูค้ามีการเปลี�ยนแปลง

นโยบายการคดัเลอืกผู้ผลติชิ 8นสว่น อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีความสมัพนัธ์ที�
ดีอนัยาวนานกบัคา่ยรถโตโยต้า โดยเป็นผู้ผลิตชิ 8นสว่นให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้รับความ
ไว้วางใจตลอดมา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็พยายามที�จะเพิ�มสดัส่วนรายได้จากค่ายรถอื�นๆรวมทั 8งอุตสาหกรรมที�ไม่ใช่
ยานยนต์ด้วย ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพิ�มให้กบัผลิตภณัฑ์ สร้างความมั�นใจในคณุภาพระดบัโลก และสง่มอบตรงเวลา 
เพื�อประโยชน์ตอ่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง 

1.3 ความเสี�ยงจากความผนัผวนทางด้านราคาวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัที�บริษัทฯ ใช้ในการผลติชิ 8นสว่นรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก  ซึ�งสว่นใหญ่เป็นเหล็กที�นําเข้าจากต่างประเทศ 

และที�ผา่นมามีความผนัผวนของราคาเหลก็อยา่งมาก และการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน อาจทําให้ต้นทนุเกิดความผนั
ผวน ปัจจัยหลกัที�มีผลต่อความผนัผวนของราคาเหล็ก คือ สภาวะอุปสงค์-อุปทานทั 8งในภมูิภาคและตลาดโลกซึ�งปัจจัย
ดงักลา่วอยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทได้  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการสั�งซื 8อเหล็กซึ�งเป็นวตัถดุิบหลกัจากผู้ จําหน่ายวตัถดุิบรายใหญ่  ซึ�งอยู่ในกลุม่ของค่าย
รถโตโยต้า ได้แก่บริษัท โตโยต้า ทโูช (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ�งบริษัทสามารถปรับราคาชิ 8นงานได้หากราคาวตัถดุิบมีการ
เปลี�ยนแปลง โดยจะปรับราคาชิ 8นงานได้ทกุๆ  6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาคา่ชดเชยย้อนหลงั หากราคาเหลก็ปรับตวั
ขึ 8นกว่าราคาที�ตกลงกนัในเบื 8องต้นในรูปแบบของการเพิ�มหรือลดหนี 8ที�ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ด้วยข้อตกลงนี 8ก็จะช่วยลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ 8นจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบได้   

1.4  ความเสี�ยงจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมผลติชิ 8นสว่นยานยนต์ 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจและมีรายได้หลกัมาจากการผลิตชิ 8นส่วนรถยนต์เป็นหลกั   ซึ�งอุตสาหกรรมผลิตชิ 8นส่วน

รถยนต์ มีคูแ่ขง่จํานวนมากราย ทั 8งผู้ผลิตชิ 8นสว่นในประเทศและผู้ผลิตชิ 8นสว่นจากต่างประเทศที�เข้ามาตั 8งฐานการผลิตใน

3. ปัจจัยเสี�ยง 
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ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม เชื�อวา่บริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมชิ 8นสว่นยานยนต์ได้ เนื�องด้วย บริษัทมี
กระบวนการผลิตที�ครบวงจร และได้มาตรฐาน ตั 8งแต่ขั 8นตอนการออกแบบ จดัทํา Tooling จนถึงการผลิตชิ 8นส่วนขึ 8นรูป
โลหะ  ,  การได้รับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพฒันา ทั 8งประเทศญี�ปุ่ น และยโุรป ตลอดจนการเป็น
คูค้่ากนัมานานระหวา่งบริษัทฯและลกูค้ารายใหญ่ซึ�งมีความคุ้นเคย มั�นใจในคณุภาพสินค้า ความชํานาญทางด้านเทคนิค
และการสง่มอบสนิค้าที�ตรงตอ่เวลาตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง จากจดุแข็งตรงนี 8บริษัทจึงมีความมั�นใจ
วา่จะสามารถรักษาการเป็นผู้ นําในธุรกิจนี 8ได้อยา่งยั�งยืน 
 

2. ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการ 

2.1 ความเสี�ยงจากการมีผู้บริหารหลกัเพียงกลุม่เดียว 
กลุม่ตระกลูพนัธ์พาณิชย์ เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีประสบการณ์การบริหารงานที�ยาวนาน มีวิสยัทศัน์ 

ที�ยาวไกลและมีความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้า ผู้ ร่วมทนุจากตา่งประเทศ และผู้ประกอบการที�เป็น supplier ต่างๆ  ตลอดจนมี
ระบบการบริหารจัดการที�เป็นรูปแบบชดัเจน มีโครงสร้างที�ได้จดัตั 8งขึ 8นมาเพื�อรองรับกบัการบริหารงานอย่างมืออาชีพอนั
เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป ซึ�งประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที�มีประสบการณ์มีคณุสมบตัิที�เหมาะสมมีความรู้ความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที� อยา่งชดัเจนและบริหารงานด้วยความสามารถมาอย่างยาวนาน 
ตลอดจนมีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื�อง จึงมั�นใจได้ว่าด้วยทีมงานที�แข็งแกร่งนี 8 โดยการบริหารหลกัของกลุ่มฯ
สามารถที�นําพาบริษัทไปสูจ่ดุหมายตามวิสยัทศัน์ที�ได้วางไว้ บริษัทจึงยงัมีความจําเป็นอยา่งมากที�จะต้องมีการบริหารโดย
กลุม่ฯตอ่ไป 
 
3. ความเสี�ยงด้านการเงนิ 

3.1 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 8ย  
บริษัทฯได้มีการกู้ เงินเพื�อใช้ในการลงทนุและขยายงานเพื�อรองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

ของบริษัทฯ  จึงมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 8ยได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจัดการความ
เสี�ยงในด้านนี 8อย่างระมัดระวัง โดยมีการว่าจ้างที�ปรึกษาทางการเงิน เพื�อเจรจากับสถาบันการเงิน ในการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินใหม่ที�เหมาะสม เพื�อให้บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินที�ตํ�าลงและสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ บริษัทฯ 
เชื�อวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบี 8ยที�จะเกิดขึ 8นในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการได้ 

 3.2 ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน 
บริษัทฯมีหนี 8สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนซึ�งปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี�ยวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอ่เนื�อง อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเชื�อมั�นวา่บริษัทไมม่ีปัญหาเกี�ยวกบัการ
ดําเนินงานต่อเนื�อง โดยปัจจุบนับริษัทได้มีการแต่งตั 8งที�ปรึกษาทางการเงินเพื�อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเงินใหม่กับเจ้าหนี 8สถาบันการเงิน เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และประกอบกับการขยายตัวใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ที�เพิ�มขึ 8นในปีถดัไปทําให้บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ�มขึ 8น  ดงันั 8นบริษัทฯจึงมีความมั�นใจว่าจะไม่มีปัญหา
ดงักลา่วนี 8อยา่งแนน่อน 

 3.3 ความเสี�ยงจากการให้สนิเชื�อ 
 เนื�องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงั และลกูค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ

ขนาดใหญ่ที�มีฐานะการเงินที�มั�นคงและได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากบริษัทแม่ที�ต่างประเทศ  ดงันั 8นบริษัทจึงคาดว่า
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จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนี 8จากลกูหนี 8เหล่านั 8น นอกจากนี 8บริษัทฯยงัมีการวิเคราะห์
ลกูหนี 8ที�รัดกุมอย่างเพียงพอก่อนที�จะมีการปลอ่ยสินเชื�อ  แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาเกิดขึ 8นได้ ดงันั 8นบริษัทฯจึงได้มี
การบริหารความเสี�ยงโดยมีการประมาณค่าเผื�อหนี 8สงสยัจะสญูในระดบัที�เหมาะสม โดยพิจารณาและวิเคราะห์จากข้อมลู
ในอดีตนํามาเป็นสมมติฐานในการตั 8งคา่เผื�อหนี 8สงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี 8การค้าอยา่งเพียงพอ 

 3.4 ความเสี�ยงจากการไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขการกู้ยืมเงิน 
บริษัทได้มีการเลื�อนการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี 8ยของเงินกู้ยืมระยะสั 8นและระยะยาวจากบางสถาบนัการเงิน          

สบืเนื�องจากการที�บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของอตุสาหกรรมยานยนต์ในปีก่อนหน้าและสง่ผลกระทบมาถึง
ปัจจบุนั รวมทั 8งการขยายตวัในการลงทนุอย่างมากด้วย  จึงมีความจําเป็นในการเลื�อนการชําระหนี 8ออกไป และมีสถาบนั
การเงินบางแหง่ได้ยื�นฟ้องมายงับริษัทซึ�งปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งดําเนินการเจรจาไกลเ่กลี�ยเพื�อขอปรับโครงสร้างทางการเงิน
ใหม่กับสถาบนัการเงินต่าง ๆเหลา่นั 8น ซึ�งคาดว่าจะทําให้บริษัทมีศกัยภาพอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการโดยปฏิบตัิ
ตามเงื�อนไขทางการเงินใหมไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 
4. ความเสี�ยงด้านผู้ลงทุน 

ความเสี�ยงจากการขาดทนุสะสม เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื�อง  ซึ�งการที�บริษัทขาดทุน
สะสมอยา่งตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานานทําให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้  อาจจะทําให้นกัลงทนุขาดความ
เชื�อมั�นต่อผลประกอบการของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มี  แนวทางในการแก้ปัญหาที�ชดัเจนในอนาคต เพื�อให้
บริษัทกลบัมามีผลประกอบการที�ดีเหมือนเดิมได้ 
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1. สินทรพัยถ์าวร และสิทธิการเช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยเ์ป็นที�ดนิ อาคารสาํนกังาน โรงงาน รวมถงึ
เครื�องจกัรที�ใชใ้นการดาํเนินการ และสทิธกิารเช่า มมีลูค่าตามบญัชสีทุธริวมเท่ากบั 5,132,119,909โดยมรีายละเอยีด
ดงันี4 

รายการสินทรัพย์ ที�ตั (งสินทรัพย์ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ+ 
มลูคา่สทุธิทาง
บญัชี (บาท) 

ภาระผกูพนัของ 
ทรัพย์สิน 

ที�ดนิ 

1.ที�ตั (งโรงงาน YNP  (F1) 1) 

เนื (อที� 9 ไร่ 26 ตร.วา  (ฉ.12026) 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
 จ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของ 

 
145,040,000 

 

หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี2) 

2.ที�ดนิเปลา่ 
เนื (อที� 9 ไร่ 3 งาน 56 ตร.วา ( ฉ.4292) 

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ  
จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 13,846,000 - 

3.ที�ดนิเปลา่ 3) 
เนื (อที� 19 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา  (ฉ.33788) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า 34,091,400 หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว2) 

4.ที�ดนิเปลา่  3) 
เนื (อที� 21 ไร่ 39 ตร.วา   (ฉ.33789) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว2)   

5.ที�ดนิเปลา่ 3) 
เนื (อที� 19 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา  (ฉ.36297) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว2) 

6.ที�ดนิเปลา่ 3) 
 เนื (อที� 38 ไร่ 22 ตร.วา  (ฉ.24327) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า 12,776,350 - 

7.ที�ตั (งโรงงาน YNPI  และสํานกังานใหญ่ของกลุม่บริษัท 
  เนื (อที� 3 ไร่ 2 งาน 76 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 

เจ้าของ 221,400,000 หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว2) 

8.ที�ตั (งโรงงาน YNPE  
 เนื (อที� 5 ไร่ 3 งาน 61 ตร.วา  (ฉ.30599) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 94,440,000 หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว2) 

9.ที�ตั (งโรงงาน YNP  (F2)  
 เนื (อที� 28 ไร่ 2 งาน 25 ตร.วา (ฉ.1491) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 457,000,000 
หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว  

10.ที�ตั (งโรงงาน YNP (F3)  
เนื (อที�รวม 218  ไร่ 2 งาน 3 ตร.วา. 
( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887) 

ต.หนองจอก อ.บ้านโพธิ+ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ 745,475,500 
หลกัประกนัเงินกู้ระยะยาว 

11.สทิธิการเช่า YNP (F1) 
เนื (อที�รวม 8 ไร่ 1 งาน  (ฉ.12027, ฉ.21021, ฉ.93370,  
ฉ.75378, ฉ. 75379, ฉ. 75380, ฉ.75381, ฉ.75382 
ฉ.75383, 75384) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 2,160,000 - 

12.สทิธิการเช่า YNP (F2) 4) 

เนื (อที�รวม 8 ไร่  25 ตร.วา  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 1,188,000 - 

13.สทิธิการเช่าโรงงาน YNPE 5) 

เนื (อที�รวม 7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 951,600 - 

4. สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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รายการสินทรัพย์ ที�ตั (งสินทรัพย์ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ+ 

มลูคา่สทุธิทาง
บญัชี (บาท) 

ภาระผกูพนัของ 
ทรัพย์สิน 

14.สทิธิการเช่าอาคาร สํานกังานใหญ่ 
เนื (อที�รวม 836.19 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

ผู้ เช่า 6,000,000 - 

15.สทิธิการเช่าที�จอดรถ YNP (F1)5) 

เนื (อที�รวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 528,000 - 

16.สทิธิการเช่าที�จอดรถ YNP (F2) 6) 

เนื (อที�รวม  1.5 ไร่  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 360,000 - 

17.สทิธิการเช่าอาคารสํานกังาน  (YSP) YNP (F3) 7) 

เนื (อที�รวม 18 ตร.ว  (ฉ.27887) 

ต.หนองจอก อ.บ้านโพธิ+ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า 494,100  

18.สทิธิการเช่าอาคารสํานกังาน(โชนนั) YNP(F) 8)       
เนื (อที�รวม 192.25  ตร.ว. (ฉ.12026)                 

  ต.ราชาเทวะ อ.บ้านโพธิ+   
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ ให้เช่า 1,200,000 - 
 

 
หมายเหต ุ:  1) YNP F1 ตั�งอยู่บนเนื�อที�ทั�งหมด 17 ไร่ โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ, ที�ดินจํานวน 9 ไร่ 26 ตร.วา และไดเ้ช่าที�ดิน

เนื�อที� 8 ไร่ 1 งาน จากบคุคลที�ไม่เกี�ยวข้อง โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2551 จนถึงวนัที� 31 
กรกฎาคม 2554 ทั�งนี� บริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญาจํานวน 180,000 บาท ต่อเดือน และมีสาระสําคญัอื�น 
ดงันี� 
 - ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 2 เดือน เมื�อผูใ้หเ้ช่าตกลงขายที�ดินที�ใหเ้ช่าใหแ้ก่ผูอื้�น ก่อน
ครบกําหนดสญัญาเช่า เพื�อใหผู้เ้ช่าเตรียมตวัออกจากที�ดิน และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายให้
ผูใ้ด เป็นเงินจํานวนเท่าไร เพื�อใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซื�อไดก่้อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควร 
  
 2) กลุ่มบริษทัฯได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างไวเ้ป็นหลกัทรัพย์คํ�าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีวงเงินกู้ระยะสั�นและ
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 
3) บริษทัฯไดใ้หบ้คุคลอื�นเช่าเพื�อทําการเกษตร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 11 กมุภาพนัธ์ 2553 ถึง 
วนัที� 11 กมุภาพนัธ์ 2554  มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญารวม 4 โฉนด จํานวน 52,500 บาท ต่อปี 
  
4) บริษทัฯไดเ้ช่าที�ดินเนื�อที� 8 ไร่ 25 ตร.วา เพื�อใชเ้ป็นสถานที�วางเครื�องจกัรและที�จอดรถโดยมีระยะเวลาเช่าจํานวน 11 
ปี 1 เดือน  ทั�งนี�มีค่าหนา้ดินตามสญัญาเช่าจํานวน 9,500,000 บาท  โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นจํานวน 99,000 บาท ต่อ
เดือน ตามสญัญาระหว่างวนัที� 16 กนัยายน 2549 ถึง วนัที� 16 ตลุาคม 2555 และ มีอตัราค่าเช่าเป็นจํานวน 148,500 
บาท ต่อเดือนตามสญัญาระหว่างวนัที� 17 ตลุาคม 2555 ถึง วนัที� 17 ตลุาคม 2560 
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5) บริษทัฯไดสิ้ทธิการเช่าที�ดินเนื�อที� 7 ไร่ 3 งาน จากบคุคลที�ไม่เกี�ยวข้อง โดยให ้ YNPE เช่าช่วงเพื�อใชเ้ป็นที�ตั�งโรงงาน 
YNPE และใชเ้ป็นคลงัสินคา้ โดยสญัญามีระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัที� 25 มิถนุายน 2545 ทั�งนี� บริษทัยงัมีภาระผูกพนั
ค่าเช่าตามสญัญาเป็นจํานวน 79,300 บาทต่อเดือนจนครบกําหนดสญัญา (วนัที� 25 มิถนุายน 2565) 

 
  6) บริษทัฯไดเ้ช่าที�ดินเนื�อที�รวม 3 งาน 40 ตร.วา เพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถโรงงาน 1 โดยสญัญามีกําหนดระยะเวลา 3 ปี

นบัตั�งแต่วนัที�  1 กนัยายน 2552 ถึง วนัที� 31 สิงหาคม 2555 โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นจํานวน 44,000 บาท ต่อเดือน 
ตลอดอายสุญัญาและมีสาระสําคญัอื�น ดงันี� 
 -ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งผูเ้ช่าทราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนั เมื�อผูใ้หเ้ช่าตกลงขายที�ดินที�ใหเ้ช่าใหแ้ก่ผูอื้�น ก่อนครบ 
กําหนดสญัญาเช่า เพื�อให้ผู้เช่าเตรียมตวัออกจากที�ดิน และผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบด้วย ว่าจะตกลงขายให้ผู้ใด 
เป็นเงินจํานวนเท่าไร เพื�อให้ผู้เช่ามีโอกาสตกลงซื�อได้ก่อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควรและหากผู้เช่าปฏิเสธหรือเมื�อพ้น
กําหนดเวลาดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าจึงจะเสนอขายบคุคลอื�น 
 
7) บริษทัฯไดเ้ช่าที�ดินเนื�อที�รวม 1.5 ไร่ เพื�อเป็นที�จอดรถของโรงงาน 2 โดยสญัญามีระยะเวลา 2 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 1  
พฤศจิกายน 2553  จนถึงวนัที� 31 ตลุาคม  2555  มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จํานวน 720,000 บาท ต่อปี และมี 

     สาระสําคญัอื�น  ดงันี�  
 -ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เมื�อผู้ให้เช่าตกลงขายที�ดินที�ให้เช่าให้แก่ผู้อื�น ก่อน
ครบกําหนด สญัญาเช่า เพื�อใหผู้เ้ช่าเตรียมตวัออกจากที�ดิน และผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบด้วย ว่าจะตกลงขายให้
ผูใ้ด เป็นเงิน จํานวนเท่าไร เพื�อใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซื�อไดก่้อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควร 

 
8) บริษัทฯ ให้บริษัทร่วม YSP เช่าพื�นทีเพื�อใช้เป็นอาคารสํานกังาน โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปี  นบัตั�งแต่วนัที� 1 
พฤศจิกายน 2553 จนถึงวนัที� 31 ตลุาคม  2556  มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จํานวน 494,100บาท ต่อปี  
  
9) บริษัทฯได้ให้บริษัทร่วม โชนนั เช่าพื�นที�เพื�อใช้เป็นอาคารสํานกังาน ณ โรงงาน 3 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั(มหาชน)  
โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2551 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 โดยค่าเช่าตามสญัญา 3 ปี รวม 
3,600,000 บาท 

 
2.   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั คิดเป็นมลูค่า
ตามวิธีสว่นได้เสยีเทา่กบั 54.32.บริษัทร่วม 1 บริษัทเทา่กบั 54.32 ล้านบาท ทั (งนี (เงินลงทนุในบริษัทย่อย 1 บริษัทนั (นได้ถกู
กันสํารองเนื�องจาก81 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในมีผลประกอบการขาดทุนเกินกว่าเงินของทุน และในปี 2555 
บริษัทได้โอนกลบัคา่เผื�อด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยอีก 1 แหง่เนื�องจากเห็นวา่บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผลประกอบการดีขึ (น
จากปีก่อนและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ในอนาคต  
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บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เมื�อวนัที� 20 มิถนุายน 2554 บริษัทมีมติอนมุตัิขายหุ้นสามญัดงักลา่ว จํานวน 200,000 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 575 บาท 
รวมเป็นเงิน 115 ล้านบาทให้กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วมดงักลา่ว โดยใช้มลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัที� 
30  มิถุนายน 2554 เป็นราคาทุน ณ วนัที�จําหน่าย เนื�องจากฝ่ายบริหารเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุน ณ วนัที�จําหน่ายไม่
แตกตา่งอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว และบริษัทได้รับเงินดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

รายละเอียดการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั 

ในไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1,190 บาท โดยบริษัท
บนัทกึเงินปันผลดงักลา่วเป็นจํานวน 16.05 ล้านบาท ซึ�งบริษัทได้รับเงินปันผลดงักลา่วแล้ว 

ในไตรมาส 1 ปี 2553 บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 837 บาท โดยบริษัท
บนัทกึเงินปันผลดงักลา่วเป็นจํานวน 11.29 ล้านบาท ซึ�งบริษัทได้รับเงินปันผลดงักลา่วแล้ว 

เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2557 ที�ประชมุวิสามญัครั (งที� 1 /2557 ได้อนมุตัิให้ขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (วายเอสภณัฑ์) จํานวน 
12,784 หุ้นในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น ให้กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม ซึ�งทําให้สดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท วายเอส
ภณัฑ์ จํากดั ลดลงจาก 9.04% คงเหลอื 0.50 % โดยในปี 2557 บริษัทได้รับเงินดงักลา่วครบแล้ว 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุชําระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนถือหุ้น 
(%) 

เงินลงทนุตามวธีิ
สดัส่วนได้เสีย  

(ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั (YNPE) 

 
ออกแบบและผลิตเครื�องมือที�
ใช้ในการผลิต (Tooling) 

 
300 

 
100 

 
0 

 
บริษัท ยานภณัฑ์อินเตอร์เนชั�นเนล จํากดั 
(YNPI) 

ผลิตชิ (นส่วนทอ่ไอเสีย และ
งานขึ (นรูปโลหะ 

240 100 0 

บริษัทร่วม 
บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั 
(YDT) 

 
บริการชบุสีโลหะ อโลหะ ด้วย
ระบบกระแสไฟฟ้า 

20 30 54.32 

บริษัทอื�น 
 

บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YSP) 

 
ผลิตชดุทอ่ไอเสีย  
ตวัแทนจําหน่ายทอ่ (Pipe) 

1,414 9.55 - 

 
บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากดั 

 
ค้าข้าวและโรงสีข้าว 

5 2 - 

รวมทั &งสิ &น 
   

54.32 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้องจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที�มีความเกี�ยวเนื�องกับ
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื�อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าของบริษัทฯ ทั (งนี ( นโยบายในการลงทนุ    จะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทนุ และความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจเป็นสําคญั โดยการลงทนุ
ต้องผ่านการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิตามที�
กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้อง จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
โดยบริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการเพื�อร่วมในการบริหารงาน 
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 ปัจจบุนับริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที�ขึ +นสูศ่าล ดงันี +  

1.คดีที�บริษัทเป็นโจทก์ดําเนินการฟ้องร้อง เรียกคา่เสยีหายจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สนิผู้ประเมินอิสระ  
ศาลชั +นต้นพิพากษายกฟ้อง  ปัจจบุนับริษัทได้ยื�นอทุธรณ์เพื�อให้พิจารณากลบัคําพิพากษาของศาลชั +นต้น คดีอยูร่ะหว่างรอ
ฟังคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ 

2. บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องกรณีพิพาทในกรรมสิทธิ: ที�ดินโฉนดเลขที� 1491 โรงงาน 2  บริษัทยานภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน) กบั นางเพลนิใจ  อินทรสถิตย์   ศาลมีคําพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และปัจจบุนัคดีถึงที�สดุแล้ว  

3. บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า  จํากดั  เป็นโจทก์ ยื�นฟ้องบริษัท เรื�อง ตัAวเงิน,ตัAวสญัญาใช้เงิน,คํ +าประกัน   
ปัจจบุนับริษัทได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความกบับริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  จํากดั   เรียบร้อยแล้ว 

4.ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เป็น โจทก์ ยื�นฟ้องบริษัท เรื�อง ผิดสญัญากู้ เงิน  ซึ�งศาล
ชั +นต้นได้มีคําพิพากษาให้ชําระหนี +ตามฟ้อง  ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์คําพิพากษาของศาลชั +นต้น  

5.ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทในฐานะผู้คํ +าประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง 
จํากดั  เรื�อง ผิดสญัญากู้ยืมเงินเกินบญัชี กู้ เงินสินเชื�อตัAวเงิน คําประกนั  บงัคบัจํานอง  ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการนดัไกล่
เกลี�ย  

6. ธนาคารยโูอบี จํากดั(มหาชน) เป็นโจทก์ ยื�นฟ้องบริษัท  เรื�อง กู้ เบิกเงินเกินบญัชี สญัญาชดใช้ความเสียหาย
ตามตัAวสญัญาใช้เงินและคํ +าประกนั  ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการนดัไกลเ่กลี�ย 

7. เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2554 เจ้าหนี +สถาบนัการเงินแหง่ที� 8 ได้ยื�นฟ้องบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งและบริษัท
ใหญ่      (ผู้คํ +าประกนั) จากการที�บริษัทยอ่ยผิดนดัการจ่ายชําระหนี +เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั +น และดอกเบี +ยค้าง
จ่าย โดยมีจํานวนทนุทรัพย์ที�ฟ้องร้อง 110.89 ล้านบาท พร้อมดอกเบี +ยในอตัราร้อยละ 15.00 ตอ่ปีของเงินต้นจํานวน 
97.01 ล้านบาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชําระหนี +เสร็จสิ +น ซึ�งบริษัทยอ่ยได้รับรู้เป็นหนี +สนิดงักลา่วรวมไว้ในงบการเงิน
แล้วตามหมายเหต ุ17 โดยปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความตอ่เจ้าหนี +สถาบนัการเงินที�
ศาลอทุธรณ์จงัหวดัพระโขนงเมื�อวนัที� 24 มิถนุายน 2556 โดยเจ้าหนี +สถาบนัการเงินตกลงให้ชําระเงินต้นจํานวน 50 ล้าน
บาทจากเงินต้นที�ค้างชําระทั +งหมดภายในวนัที� 28 มิถนุายน 2556 ซึ�งหากบริษัทยอ่ยชําระเงินต้นดงักลา่วครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดจะยินยอมให้ถือเป็นการชําระหนี +เสร็จสิ +นและยินยอมให้ไถ่ถอนหลกัทรัพย์คํ +าประกนัตามคําพิพากษา
ทั +งหมด ปัจจบุนับริษัทยอ่ยได้จา่ยชําระหนี +เงินต้นตามสญัญาแกเ่จ้าหนี +สถาบนัการเงินครบแล้ว 

8.เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2554 อดีตกรรมการบริษัทย่อยรายหนึ�งฟ้องร้องบริษัทย่อยต่อศาลแรงงานกลาง เป็นความ
แพง่เกี�ยวกบัการที�บริษัทยอ่ยฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามสญัญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี�ยวกบัสภาพการจ้าง และกฎหมายว่าด้วย
ความคุ้มครองแรงงาน โดยเรียกร้องให้บริษัทยอ่ยจ่ายเงินคา่จ้าง คา่ชดเชย และเงินคา่จ้างแทนการบอกกลา่วลว่งหน้า รวม
จํานวน 2.14 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี +ยในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินค่าจ้างค้างชําระและค่าจ้างแทนการบอกกลา่ว
ลว่งหน้านบัแต่วนัผิดนดั (ผิดนดัวนัที� 4 มีนาคม 2554) จนกว่าจะชําระเสร็จสิ +น และให้บริษัทย่อยรับอดีตกรรมการราย
ดงักลา่วกลบัเข้าทํางาน หากบริษัทย่อยไม่ปฏิบตัิตาม ให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างจํานวน 46.80 ล้าน
บาท ปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความกบัอดีตกรรมการบริษัทเมื�อวนัที� 14 ตลุาคม 2554 ที�

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ศาลแรงงานกลางโดยบริษัทยอ่ยตกลงชําระเงินชดเชยจํานวน 3 ล้านบาทแก่อดีตกรรมโดยได้ชําระจํานวน 1 ล้านบาทในวนั
ทําสญัญาสว่นที�เหลือ 2 ล้านบาทตกลงผ่อนชําระเป็นรายงวดจํานวน 2 งวดหากได้รับครบตามสญัญาแล้วก็จะไม่ติดใจ
เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ อีก ปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ชําระคา่ชดเชยครบตามสญัญาแล้ว 

9.เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม 2558 เจ้าหนี +สถาบนัการเงินแห่งที� 12 ได้ยื�นฟ้องบริษัท จากการที�บริษัทผิดนดัการจ่าย
ชําระหนี +เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสั +น และดอกเบี +ยค้างจ่าย โดยมีทุนทรัพย์ที�ฟ้องร้อง 118.19 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี +ยในอตัราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงิน 113.90 ล้านบาท นบัถัดจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี +เสร็จสิ +น 
ปัจจบุนับริษัทฯอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื�อขอทําสญัญาประนอนหนี + กบัสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

 

 



                     บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) สว่นที� 1 รายละเอยีดบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 
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บริษัท : บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”)  
ประกอบธุรกิจ : ผลติชิ .นสว่นขึ .นรูปโลหะ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ 

1.ชดุทอ่ไอเสยี (Exhaust System)  
2.ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  
3.ชิ .นสว่นขึ .นรูปโลหะสาํหรับรถยนต์ และอื�นๆ (Press Part)  

สง่จําหนา่ยโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผู้ ค้าชิ .นสว่น
อะไหลร่ถยนต์ทั�วประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัท
ยอ่ยเป็นผู้ออกแบบและผลติเครื�องมือที�ใช้ในการผลติ (Tooling) ได้แก่ แมพิ่มพ์ (DIE) อปุกรณ์
จบัยดึที�ใช้ในการประกอบชิ .นสว่นรถยนต์ (JIG) อปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพชิ .นงาน (C/F: 
Checking Fixture) และอปุกรณ์การผลติ (Equipment) 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ :  42 ซอยสขุมุวิท 81 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท์สาํนักงานใหญ่ :  0 2331 8000, 0 2311 1000 
โทรสาร :  0 2331 7398 
ที�ตั �งโรงงาน YNP1  :  70 บางนา-ตราด กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 10540 
โทรศัพท์โรงงาน YNP1 : 0 2316 7777 
โทรสาร : 0 2316 9146 
ที�ตั �งโรงงาน YNP2  :  3 หมู ่7 บางนา-ตราด กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว – ลาดกระบงั ตาํบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี

จงัหวดั สมทุรปราการ 10540 
โทรศัพท์โรงงาน YNP2 : 0 2175 2109, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 - 10 
โทรสาร : 0 2326 6425 
ที�ตั �งโรงงาน YNP3 : 55 หมู ่3 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศัพท์โรงงาน YNP3 : 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855 
โทรสาร :  0 3857 8846 
ที�ตั �งโรงงาน YNPE :  64 หมู ่12 บางนา-ตราด กม.ที� 12 ถนนกิ�งแก้ว – ลาดกระบงั ตาํบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี

จงัหวดั สมทุรปราการ 10540 
โทรศัพท์โรงงานYNPE : 0 2750 2299 
โทรสาร : 0 2750 3808 
ที�ตั �งโรงงาน YNPI :  42 ซอยสขุมุวิท 81 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท์โรงงาน YNPI : 0 2331 8000, 0 2311 1000 
โทรสาร : 0 2331 7398 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107574700165  
โฮมเพจบริษัท : www.yarnapund.com  

6.  ข้อมูลทั�วไป 
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

ปัจจบุนั บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เป็นทนุชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท 
ณ วนัที� 30 เดือนธนัวาคม 2554 แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,600 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  
2. ผู้ถอืหุ้น  
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่                             ณ วนัที� 30 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 
  ชื�อ          จาํนวนหุ้น                    % ของจาํนวนหุ้นทั "งหมด 

1. กลุม่ตระกลูพนัธ์พาณิชย์ 1)   507,391,980   31.71 
2. นายชาญ เลศิประเสริฐภากร   239,074,760   14.94 
3. นายอํานวย พิจิตรพงศ์ชยั   79,917,600     4.99 
4. นายกําพล  โกศลานนัท์   43,959,010     2.75 
5. นายธวชัชยั  กาลอนนัต์วงศ์   20,651,700     1.29 
6. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์   19,934,600     1.25 
7. นายชาญ  วรรธนะกลุ   18,500,000     1.15 
8. นางกมลรัตน์  สางชยัภมู ิ   15,714,700     0.98 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั   13,892,400     0.87 
10. นายบญุชว่ย  ตั Bงวฒันศิริกลุ   12,850,000     0.80 
 

หมายเหต:ุ 
1) กลุม่พนัธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 14 ราย ได้แก่ นางจําลอง พนัธ์พาณิชย์,  
 นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บนุนาค, นางอมรรัตน์ องัคเศกวิไล, นางอมัพร นิลภิรมย์ ,  
 นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์,  นางสาวพิไลพรรณ ลธัธนนัท์, นางวนัทนา พนัธ์พาณิชย์, นายไพศาล องัคเศกวิไล  

นายกิตติภทัร์ พนัธ์พาณิชย์ , นางสาวแก้วกาญจน์ พนัธ์พาณิชย์ ,นางสาวอจัฉราพร  พนัธ์พาณิชย์ , นางสาวภาวาส นิลภิรมย์ , 
นางสาวนฤมล องัคเศกวิไล  

 
3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย 
แตท่ั Bงนี B การจ่ายเงินปันผลต้องนําปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยต้อง ไมส่ง่ผลกระทบตอ่

7 . โครงสร้างเงนิทุน 
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ความสามารถในการชําระเงินกู้สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ตามเงื�อนไขการกู้ยมืซึ�งการพิจารณาดงักลา่วจะคํานงึถึงประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
 
สาํหรับนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย  คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด

คงเหลอืเทียบกบังบลงทนุของบริษัทยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลทกุคราว บริษัทยอ่ย YNPE และ YNPI ต้องจดัสรรเงินไว้
เป็นทนุสาํรองอยา่งน้อยหนึ�งในยี�สบิของเงินกําไรสทุธิซึ�งบริษัททํามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกวา่ทนุสาํรองนั Bนจะมี
จํานวนถึงหนึ�งในสบิของจํานวนทนุของบริษัท หรือมากกวา่นั Bน 
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1. โครงสร้างองค์กร ปี 2555 
 

 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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2. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ 
คณะกรรมการ 4 ชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายชื�อและขอบเขตอํานาจหน้าที�ดงันี 3 

2.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 
1. นายสมัพนัธ์    พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายพริษฐ์       พนัธ์พาณิชย์ กรรมการ 
3. นายเคียง       บญุเพิ�ม กรรมการ 
4. นางอรสโรชยา     บนุนาค กรรมการ 
5 นางอมรรัตน์    องัคเศกวิไล กรรมการ 
6 นางอมัพร        นิลภิรมย์ กรรมการ 
7 นางพรจิต        พนัธ์พาณิชย์ กรรมการ 
8 พลโทไตรรัตน์ ปิ� นมณี กรรมการ 
9 นางสาวกญัญา บศุยารัศม ี กรรมการ 
10 พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ กรรมการ 
11 นายปิยพร  ลิ 3มเจริญ กรรมการ 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท  
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ลงมตกํิาหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษัทเป็นดงันี 3 “นายสมัพนัธ์ 

พนัธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บนุนาค และนางอมัพร นิลภิรมย์ กรรมการสองในสี�คนนี 3ลงลายมือ
ชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการบริษัท  

(1) บริหารจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ที�ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

(2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมายและตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เว้นแต่ในเรื�องดงัต่อไปนี 3 คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ 
ได้แก่ เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  
การควบหรือเลกิบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั 3งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น หรือการซื 3อ 
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกนั การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั 3งหมดหรือบางส่วนที�
สาํคญั  การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
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รวมถึงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื 3อและขายสินทรัพย์ที�สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามที�หนว่ยงานราชการอื�น ๆ กําหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแตง่ตั 3งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ�งตามที�เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดย
ให้มีอํานาจหน้าที�บริหารจดัการบริษัทตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัท
แตง่ตั 3งกรรมการบริหารคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร  

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตั 3งกรรมการผู้จดัการหรือมอบอํานาจให้บคุคลอื�นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้
การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจ
ดงักล่าวได้ ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบคุคลอื�นทําหน้าที�แทนในเรื�อง
เกี�ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที�มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจนั 3น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวใน
รายงานการประชมุให้ชดัเจน ทั 3งนี 3 การมอบอํานาจดงักลา่วจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที� และ             ความ
รับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน         และต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้ผู้ รับมอบ
อํานาจสามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือบุคคลอื�นที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(5) พิจารณาอนมุตัิในการนําสนิทรัพย์หรือทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกนั หรือเข้าคํ 3าประกนัใดๆ ที�
ก่อให้เกิดภาระผกูพนัแก่บริษัท 

(6) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื�นๆ 
(7) พิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจภายในบริษัท 
(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอยา่งสมํ�าเสมอ 
(9) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั 3งใจและความระมดัระวงัในการ

ปฏิบตัิงาน 
(10) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได้ รวมทั 3งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 
(12) กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 
(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ใน

รายงานประจําปี  และครอบคลุมในเรื�องสําคญั ๆ  ตามนโยบายเรื�องข้อพึงปฏิบตัิที�ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2.2 คณะกรรมการบริหาร  

                  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ์    พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพริษฐ์       พนัธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นางอมัพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นางอรสโรชยา     บนุนาค กรรมการบริหารอาวโุส 

กรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน 
5 นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  ซึ�งอยู่ภายใต้กฎหมาย 
เงื�อนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท  

(2) จดัทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดการคดัเลอืก การวา่จ้าง การโยกย้าย 
การฝึกอบรม และการเลกิจ้างพนกังานบริษัท ยกเว้นตําแหนง่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีที�กรรมการผู้ จัดการใหญ่นําเสนอเพื�อกลั�นกรองก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที�กําหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กลั�นกรอง การลงทนุในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจที�ไม่เกี�ยวข้องกบัธุรกิจหลกัก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินหรือการขอสนิเชื�อเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั 3งการชําระหรือใช้จ่ายเงิน
เพื�อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทนุ เพื�อการจดัซื 3อที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลกู
สร้าง การจดัซื 3อเครื�องจักร และทรัพย์สินอื�น และการใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละ
รายการไมเ่กินกวา่ 300 ล้านบาท โดยให้นําเสนอคณะกรรมการเพื�อทราบด้วย หากเกินวงเงินที�กําหนด ให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) มีอํานาจพิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  

ทั 3งนี 3 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษัท มีอาํนาจอนมุตัทิางการ 
เงินเรื�องใดเรื�องหนึ�งหรือหลายเรื�องตามที�คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

อนึ�ง การอนมุตัิรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใด 
(ตามข้อบงัคบับริษัท และตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ทั 3งนี 3 สําหรับรายการที�
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กรรมการบริหาร หรือ บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหารที�มีสว่นได้เสยีในเรื�องใด ไมม่ีสทิธิออกคะแนนเสยีงในเรื�องนั 3น  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  จํานวน 4  ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ� นมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวกญัญา บศุยารัศม ี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปิยพร ลิ 3มเจริญ กรรมการตรวจสอบ 

4. พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหต ุ:  นางสาวจนัทรา  เจษฎาพิทกัษ์ ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที�รับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงาน

ของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้การดําเนินงานมีมาตรฐานที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทฯ  และผู้ ถือหุ้น  โดยมีขอบเขตหน้าที�ดงันี 3 
(1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องตามที�ควร ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไปและมี

การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที�รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน
ทั 3งรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการ
ใด ๆ ที�เห็นวา่จําเป็นและเป็นเรื�องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตั 3งผู้สอบบญัชีของบริษัท เบื 3องต้นต่อคณะกรรมการสรรหา  รวมถึงพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  โดยคํานงึถึงความนา่เชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสาํนกังานสอบบญัชีนั 3น รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท   

(5) เข้าร่วมประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั 3งเพื�อขอความเห็นจาก
ผู้สอบบญัชีในเรื�องตา่ง  ๆ 

(6) พิจารณาสอบทานรายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท            
ซึ�งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และ ให้
คําแนะนําคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยง และการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

(9) พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นตอ่   แผนตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบตัิงานของสาํนกัตรวจสอบภายใน  อตัรากําลงัคนของสาํนกัตรวจสอบภายใน  และประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชี 

(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั 3ง  โยกย้าย หรือถอดถอน รวมทั 3งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน  และบคุลากรของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

(11) พิจารณาสอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
บริษัท    และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

(12) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(13) ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที�  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทที�เกี�ยวข้อง

มาให้ความเห็น  ร่วมประชมุ  หรือสง่เอกสารตามที�เห็นวา่เกี�ยวข้องจําเป็น 
(14) มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที�เป็นอิสระจากที�ปรึกษาทางวิชาชีพอื�นใด  เมื�อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัท  เพื�อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที�ความรับผิดชอบสาํเร็จลลุว่งด้วยดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที�ความรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยงัคง
เป็นของคณะกรรมการบริษัททั 3งคณะ     
 
             2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี ยง  

                  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื�อ ตําแหนง่ 
1 นายประสาน  ปั 3นทองด ี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2 นางอมัพร นิลภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 
3 นายณฐัพล แพร่สริิ กรรมการบริหารความเสี�ยง 
    

 

หมายเหตุ :  นายวศิิษฐ์  คงลขิติ  ลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง ตั 3งแตว่นัที� 30 ตลุาคม 2554 

นายรัชดา สวุรรณจินดา   ดํารงตาํแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   

 
 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการบริหารความเสี ยง 

(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลมุความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและชื�อเสยีงของบริษัทอนัจะเกิดขึ 3นจากปัจจยัทั 3งภายในและภายนอก 
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(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดแูล
ปริมาณความเสี�ยงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม รวมทั 3งการสร้างการเตือนภยัลว่งหน้า 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย    ระบบการบริหารความเสี�ยง    ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วต่อเนื�อง  เพื�อปรับปรุงการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
รัดกมุ และมีประสทิธิภาพยิ�งขึ 3น 

(4) มีอํานาจในการแต่งตั 3ง และกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะอนุกรรมการ     หรือคณะทํางานในการบริหารความ
เสี�ยงแต่ละประเภทของการบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องทํารายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท 

(5) กํากบัดแูล  ติดตาม  ควบคมุและตรวจสอบ   การดําเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะทํางานในการบริหาร
ความเสี�ยงและมีอํานาจเรียกเอกสาร ข้อมลู และบคุคลที�เกี�ยวข้องมาชี 3แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื�อให้
การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ 

(6) รายงานความเสี�ยง และการจดัการความเสี�ยงและปัจจยัที�คาดวา่จะเกิดผลกระทบตอ่การดําเนินงานให้กบัต่อคณะ
กรรมการบริหาร พร้อมทั 3งดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กบัคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารเพื�อพิจารณา 

(7) สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้ระบบการบริหารความเสี�ยง เชื�อมโยงกับการควบคุมภายใน และ
สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ที�กําหนด 

 
2.5 คณะกรรมการสรรหา 

       คณะกรรมการสรรหา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 
1. พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ ประธานกรรมการสรรหา 
2. นางพรทิพย์ ลธัธนนัท์ กรรมการสรรหา 
3. นางอมรรัตน์ องัคเศกวิไล กรรมการสรรหา 
4. นายปิยพร ลิ 3มเจริญ กรรมการสรรหา 

      นายรัชดา  สวุรรณจินดา    ดาํรงตาํแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการสรรหา 

(1) คดัเลอืก สรรหา บคุคลที�สมควรได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ อยา่งมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั 3งจากรายชื�อ 
              ตา่ง ๆ ที�ผู้ ถือหุ้นแนะนํา (ถ้าม)ี โดยบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อต้องเป็นผู้ ที�มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  
              ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื�อสตัย์ สามารถทุม่เทอทิุศเวลาได้อยา่งเต็มที� มีอายทีุ� 
              เหมาะสม สขุภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที�สมบรูณ์ สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ มีการ 
             เตรียมตวัเป็นการลว่งหน้า 
(2) จดัเตรียมบญัชีรายชื�อผู้ ที�สมควรได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการลว่งหน้าและ/หรือ ในกรณีที�ตําแหนง่

กรรมการ หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่วา่งลง 
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(3) ขอรับข้อคิดเห็นตา่ง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื�น ๆ เพื�อประกอบการพิจารณาคดั
เลอืกสรรหาด้วย ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณีเพื�อพิจารณาเลอืกตั 3งตอ่ไป 

(4) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการมอบหมายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการสรรหากรรมการ 

              2.6 คณะกรรมการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทน 

         คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ� นมณี ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

2. นางสาวกญัญา บศุยารัศม ี รองกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายปิยพร ลิ 3มเจริญ กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

4. นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
         

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของกรรมการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

(1) เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมถึงค่าเบี 3ยประชุม โบนสัประจําปี
สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ ทั 3งที�เป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะปี 

(3) ประเมินผลสาํเร็จขององค์กร เพื�อกําหนดโบนสัและอตัราการขึ 3นเงินเดือนประจําปีของบริษัท 

(4) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ ของบริษัท 

(5) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบตังิานดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนสามารถขอรับคําปรึกษาจาก
ผู้ เชี�ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท     

2.7 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 3งที�  8/2553  เมื�อวนัที� 16 สงิหาคม 2553  ได้มีมติแตง่ตั 3งนายพริษฐ์          
พนัธ์พาณิชย์   ให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ให้คําแนะนําแก่กรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 
(2)  ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ระเบียบที�เกี�ยวข้อง และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
(3)   จดัการประชมุตามที�กฎหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้

มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(4)   ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานที�กํากบัดแูล 
(5)   ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้น และหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมลูต่างๆ 

ที�ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที�เบอร์โทรศพัท์ 02-331-8000, 02-311-1000 ต่อ 3301 หรือสง่คําถามผ่าน
ทาง e-mail ที� Law@yarnapund.com 
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(6)   สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และให้ข้อมลูที�เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม ่
(7)   ปฏิบตัิภารกิจอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร      

 บริษัท ได้แต่งตั 3งคณะกรรมการสรรหา เพื�อทําหน้าที�ในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ     
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารงานที�เหมาะสมเพื�อเสนอชื�อให้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที�กรรมการ
บริษัทว่างลง ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารงานและการกํากบัดแูลที�เหมาะสมจะได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการ
บริษัทจํานวนหนึ�ง และนําเสนอที�ประชมุคณะกรรมการสรรหา เพื�อพิจารณากลั�นกรอง และคดัเลือกชั 3นหนึ�งก่อน เสร็จแล้ว
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื�อบคุคลที�ผ่านการคดัเลือกจากที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื�อพิจารณากลั�นกรองและคัดเลือกให้เหลือจํานวนเท่ากับตําแหน่งกรรมการบริษัทที�ว่างอยู่ เสร็จแล้วจึงจะนํา
รายชื�อบคุคลที�ได้รับการคดัเลือกเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั 3ง โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเลอืกตั 3งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั 3งหมดตามข้อ  (1)เพื�อที�จะเลอืกตั 3งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

กรรมการก็ได้  ในกรณีที�เลอืกตั 3งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั 3งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 3งในครั 3งนั 3น    ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 3งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั 3งในครั 3งนั 3น ให้ผู้ เป็นประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีง   ชี 3
ขาด 

 อนึ�งในการคดัเลือกบุคคลที�สมควรจะได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการบริษัทนั 3น คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที�กําหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และพิจารณาถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารงานของบคุคลดงักลา่วด้วย เพื�อให้แน่ใจว่าบคุคลที�
จะได้รับการเสนอชื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 3ง เป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดและมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารงาน ซึ�งจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของ
บริษัท 

 

 

       องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทั 3งหมดนั 3น ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกตาม
เกณฑ์คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ



                     บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) สว่นที� 2 รายละเอยีดบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 
 

 

                                                                                                                                                                    หน้า  43

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี 3ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ จากนั 3นจึงนํารายชื�อเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแตง่ตั 3ง 

(2) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั 3ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม 
กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 3น ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 3นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยกรรมการ
ซึ�งพ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั 3งใหมไ่ด้ 

(3) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 3งกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 3 
3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ 
3.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 3งหมดตาม 3.1 เลือกตั 3งบคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.3 บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตั 3งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตั 3งในครั 3งนั 3น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลือกตั 3งในลําดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตั 3งในครั 3งนั 3น ให้ประธาน
ที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี 3ขาด 

(4) ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�เลอืกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง
เทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนเข้าไปแทน 

(5) ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน     
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 

กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตั 3งกรรมการบริหาร โดยเลอืกตั 3งจากกรรมการจํานวนหนึ�งของบริษัท 

องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผู้แตง่ตั 3งกรรมการตรวจสอบ โดยแตง่ตั 3งบคุคลที�มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งน้อย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี  

 
 
องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระดํารงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ความสามารถ
สาํหรับตําแหนง่ และมีคณุธรรม จรรยาบรรณ 
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องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมการสรรหา 
 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตั 3งประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลอืกจากกรรมการอิสระ และรายชื�อ
ที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 2 ปี 

องค์ประกอบและการแต่งตั 4งคณะกรรมการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตั 3งประธานคณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน โดยคดัเลอืกจาก
กรรมการอิสระ และรายชื�อที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ  2 ปี 

 การแต่งตั 4งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท เสนอชื�อต่อให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาแต่งตั 3งเลขานุการ โดย
พิจารณาจากบุคคลที�มีความรู้ความสามารถสําหรับตําแหน่ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั 3งนี 3 เ ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 
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4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.4.1 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

                        

 

 

 

 

 

 

 

รายการ เงนิเดือนและโบนัส    
(ล้านบาท) 

หักกองทุนสาํรองเลี 4ยงชีพ
และ  ประกันสังคม 

กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ) จาํนวน 12 คน     
1 นายสมัพนัธ์   พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 
2 นายพริษฐ์      พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 
3 นายเคียง บญุเพิ�ม 240,000 - 
4 นางอรสโรชยา     บนุนาค 240,000 - 
5 นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล 240,000 - 
6 นางอมัพร      นิลภิรมย์ 240,000 - 
7 นางพรจิต      พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 
8 พลโทไตรรัตน์ ปิ� นมณี 600,000 - 
9 นางสาวกญัญา บศุยารัศม ี 600,000 - 
10 นายปิยพร ลิ 3มเจริญ 360,000 - 
11 พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ 360,000 - 

กรรมการบริหาร(ฐานะผู้บริหาร) จาํนวน 7 คน 
  
  

1 นายสมัพนัธ์   พนัธ์พาณิชย์ 

25,553,800 

2 นายพริษฐ์      พนัธ์พาณิชย์ 
3 นางอรสโรชยา     บนุนาค 
4 นางอมัพร      นิลภิรมย์ 
5 นางพรจิต      พนัธ์พาณิชย์ 
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5. บุคลากร 
บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาททางแรงงานที�สาํคญัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทฯ มีพนกังานรวมทั 3งสิ 3น จํานวน 3,021 คน (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.2) แบง่ตามสายงานได้ดงันี 3 

  2552 2553 2554 2555 

กรรมการบริหาร 15 16 17 17 

ฝ่ายบญัชี 33 35 31 31 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 3 2 2 2 

ฝ่ายต้นทนุ  - 6 6 6 

สาํนกัวางแผนและพฒันาองค์กร 3       

ฝ่ายการเงิน 5 6 5 5 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 75 72 75 75 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 5 1 3 3 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 15 13 13 

ฝ่ายกฎหมาย 5 4 3 - 

ฝ่ายผลติ 1,515 1,623 1,635 1,650 

ฝ่ายบริหารโรงงาน 338 436 452 450 

ฝ่ายวิศวกรรมการผลติ 96 146 194 194 

ฝ่ายการตลาด 33 38 38 38 

ฝ่ายจดัซื 3อ 41 53 50 50 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 38 24 27 25 

ฝ่ายประสานงาน  - 2 8 8 

แผนกความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม 13 16 14 14 

แผนกควบคมุคณุภาพ 237 251 261 255 

แผนกซอ่มบํารุง 158 173 187 180 

แผนกระบบมาตรฐาน(QMS) 5 5 5 5 

รวมทั 3งหมด 2,634 2,924 3,026 3,021 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
กลุ่ม บริษัทยานภัณฑ์  มุ่งมั�นพัฒนามาตรฐาน เพิ�มทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื�อส่งเสริมให้

พนกังานแสดงศกัยภาพอย่างเต็มที�  รวมทั 3งการนําเทคโนโลยีที�ทันสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึง
ความสาํคญั ในการพฒันาบคุคลากร ซึ�ง ทรัพยากรบคุคลถือเป็นทรัพย์สินที�มีค่าขององค์การ (Human Capital) และเป็น
ตวัแปรสาํคญัตอ่ความ สาํเร็จ ที�องค์การต้องให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ เพื�อให้เกิดผลิต
ภาพ (Productivity) ประสทิธิภาพ (Efficiency) และประสทิธิผล (Effectiveness) สงูสดุในการทํางาน สร้างความแตกต่าง
และสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาและ ขบัเคลื�อนองค์การให้ประสบความสาํเร็จ 

บริษัทจึงได้จดัทําแผนพฒันาบคุลากร (Training Road Map) เพื�อสง่เสริมให้พนกังานได้รับการอบรมพฒันา
หลกัสตูรดงัตอ่ไปนี 3          

      1. การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ (Orientation New Employees) โดยให้ความรู้เกี�ยวกบันโยบายบริษัท, นโยบาย
ความปลอดภยัในการทํางาน, ระเบียบข้อบงัคบัในการทํางาน, ระบบมาตรฐาน เช่น ระบบคณุภาพ ระบบการจดัการด้าน
สิ�งแวดล้อม สวสัดิการต่างๆ ที�พนกังานจะได้รับ เพื�อให้พนกังานเข้าใหม่ได้ทราบ และสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับ
นโยบายตา่งๆ ของบริษัท             

      2. การฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ (Functional Training) ซึ�งเป็นหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของแตล่ะสาย
วิชาชีพ บริษัท จัดให้มีการอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ อย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอก
บริษัท จากผู้ ฝึกสอนที�เป็นชาวไทย และชาวตา่งชาติ   อีกทั 3งบริษัท ได้มีการสง่ผู้บริหารไปศกึษาเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ จาก
บริษัท คูค้่า ยงัตา่งประเทศ เพื�อให้ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี 

      3. การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชา (Managerial Training) ซึ�งเป็นหลกัสตูรที�มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการบงัคบั
บญัชาของหวัหน้างานทกุระดบั เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการควบคมุดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาและการบริหารงาน 

      4. การบริหารระบบคณุภาพ (Quality Management Training) ซึ�งเป็นหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกบันโยบาย และการปฏิบตัิ
ตามระบบบริหารคณุภาพภายในองค์กร รวมทั 3งการสร้างจิตสาํนกึด้านคณุภาพให้กบัพนกังาน 

      5. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั และสิ�งแวดล้อม (Safety & Environmental Training) เพื�อให้พนกังานทกุระดบัได้
มีความรู้ ความเข้าใจในการชว่ยดแูลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี ปลอดภยั สร้างจิตสาํนกึ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความปลอดภยั และปรับเปลี�ยนวฒันธรรมด้านความปลอดภยัเป็นป้องกนัที�สาเหตกุ่อนเกิดอบุตัเิหต ุ

        6. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้พนกังานเพิ�มขีดความสามารถในการปฏิบตังิานให้เกิดความรวดเร็ว 
และสามารถตอบสนองความเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ และรวมทั 3งเพื�อรองรับระบบ SAP ที�บริษัทได้นํามาใช้
ในระบบจดัการภายใน 

นอกเหนือจากการพฒันาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนุนการเรียนรู้ของพนกังานโดยสร้าง
องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี�ยวกับองค์กร และอื�นๆ ที�เป็น
ประโยชน์ เพื�อพฒันาศกัยภาพพนกังานให้มีความรู้    ความสามารถอย่างต่อเนื�อง     และเพื�อให้สามารถจดัการความรู้ 
(Knowledge Management)   ได้ตอ่ไปในอนาคต    
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  9. การกาํกับดูแลกจิการ      

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที�มีต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยมี
นโยบายปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิที�ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที�เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานที�
มีประสทิธิภาพ ซึ�งจะช่วยสง่เสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตระดบัที�เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบั
ดแูลกิจการ (Corporate Governance)  

 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับหลกัการกํากบัดูแล
กิจการที�ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการปรับปรุง บริษัทเลง็เห็นถึง
ความสําคญัและความจําเป็น ต่อการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที�ยั�งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื�อสตัย์
สจุริต มีระบบจดัการอยา่งมืออาชีพ และมีความโปร่งใส โดยคํานงึถึงสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย 
การกําหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน การ
ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนกัลงทนุในเวลาที�เหมาะสม การจัดให้มี
ระบบการควบคมุและบริหารความเสี�ยง โดยดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และมีการประเมินความเสี�ยง พร้อมวางกล
ยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม โดยบริษัทกําหนดหลกัการและ
แนวทางปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกบัการกํากบัดกิูจการ ซึ�งเนื Pอหาแบง่เป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
2. ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 
3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
หมวดที� 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีการบริหารจดัการโดยคํานงึถึงสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ไมก่ระทําการใดๆที�มี
ลกัษณะจํากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของ
บริษัทผู้ ถือหุ้นจะได้รับโอกาสที�เท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการตั Pงคําถามใดๆ ที�เป็นการสง่เสริมการใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น ดงันี P 

• บริษัทนําหนังสือนัดประชุมไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์บริษัท www.yarnapund.com   เว็บไซด์ของตลาด
หลกัทรัพย์ และหนงัสอืพิมพ์ขา่วหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลู ก่อนวนัประชมุตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมทั Pงเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 
วนั ซึ�งเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมให้ข้อมลูสําหรับแต่ละวาระการประชุมอย่าง
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืนดัประชมุ 
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• บริษัทมีนโยบายที�จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบนัทึกประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นที�
สาํคญัไว้ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
หมวดที� 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทนุ
สถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ เพื�อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง เช่น 

• บริษัทมีนโยบายที�จะเพิ�มช่องทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Pงคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ถือ
หุ้นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้ผู้อื�นมาประชมุแทน สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบับคุคลใดบคุคล
หนึ�งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ใน
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทได้จดัให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และจดัให้ 
บริษัท สํานกังานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากัด เป็นคนกลางในการนบัคะแนน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความ
มั�นใจได้วา่การรวบรวมคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระมีความโปร่งใส และถกูต้อง 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายคน 
 
หมวดที� 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี P ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี�ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื�อให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
ประกอบด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทฯ ยดึถือความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และจะปฏิบตัิกบัผู้ ถือหุ้นเสมือนวา่เราเองเป็นผู้   
 ถือหุ้น 

• บุคลากรทั Pงหมดของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที� ด้วยความซื�อสัตย์ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื�อรักษา
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

• บริษัทฯ ดแูลรักษาทรัพย์สินทั Pงหมด ให้ปราศจากการนําไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ หรือผิดกฎหมาย ระวงัมิให้มี
การสญูเสยีถกูทําลายหรืออยูใ่นความครอบครองของผู้ ที�ไมไ่ด้รับมอบหมายให้เก็บรักษาสนิทรัพย์ 

• บริษัทฯ ดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน เพื�อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้ ที�เกี�ยวข้องที�จะมีการเปิดเผยสู่
สาธารณะ 
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บคุลากรของยานภณัฑ์ 

• บคุลากรของยานภณัฑ์เปรียบเสมือนฟันเฟืองหลกั ในการดําเนินธุรกิจเราจึงได้จดัให้มีการฝึกฝนอบรม และ
พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งสมํ�าเสมอ การปฏิบตัิตอ่บคุลากรของยานภณัฑ์ จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
และสจุริตใจ 

• จะปฏิบตัิต่อผู้บงัคบับัญชา ผู้ ร่วมงาน และผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพและเป็นธรรมและเคารพใน
ความคิด และศกัดิ`ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้อื�น เช่นเดียวกนักบัที�เราอยากให้ผู้อื�นปฏิบตัิตอ่เรา 

• เราทกุคนมีหน้าที� และความรับผิดชอบในการช่วยกนัรักษาสภาพแวดล้อม ในการทํางานให้ปลอดภยัเป็นที�
พงึพอใจและสร้างความสมบรูณ์ ตอ่ชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพย์สนิ 

• คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิงานของบคุลากรของยานภณัฑ์จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสจุริตใจ 

• เราจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของยานภณัฑ์ เกี�ยวกบัพนกังานด้วยความเคร่งครัด 
 

ลกูค้า 

• เราตระหนกัอยูเ่สมอวา่ลกูค้าคือผู้ เกื Pอหนนุให้ยานภณัฑ์สามารถเติบโตได้อยา่งมั�นคงและยั�งยืน เพราะฉะนั Pน
ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นจดุหมายหลกัในการดําเนินงานของยานภณัฑ์ 

• เราเชื�อว่าการมุ่งมั�นพฒันาและการปรับปรุงการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื�อง รวมทั Pงจิตใจที�ตั Pงมั�น
และกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า จะช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ ส่ง
สนิค้าตรงตอ่เวลา มีต้นทนุที�เหมาะสม และให้บริการที�ดีที�สดุตอ่ลกูค้า 

• เราจะดําเนินงานด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม ไม่ปกปิดหรือให้ข้อมลูที�เป็นเท็จซึ�งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ชื�อเสยีงของบริษัทและกระบวนการผลติของลกูค้า 

• เราจะรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและระมดัระวงัมิให้มีการนําความลบัดงักลา่วไปใช้โดยมิชอบ
หรือก่อนได้รับการอนญุาตจากลกูค้า 

 
คูค้่า 

• เราจะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งสมํ�าเสมอภาคและเป็นธรรมบนพื Pนฐานของเหตผุลและผลประโยชน์ร่วมกนัที�ยั�งยืน 

• เราจะไมเ่รียก ไมรั่บ และไมจ่่ายผลประโยชน์ใดอนัอาจก่อให้เกิดการกระทําที�ไมส่จุริตและไมโ่ปร่งใส กบัคูค้่า 

• เราจะหลีกเลี�ยงการดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าที�อาจจะทําให้เสื�อมเสียชื�อเสียง เช่น คู่ค้าที�ผลิตสินค้าไม่ได้
มาตรฐาน สง่มอบสนิค้าไมต่รงเวลา หรือมีการกระทําอนัเป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 

• เรายึดมั�นในคําสัญญาที�เราให้ไว้กับคู่ค้า และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ�งเมื�อใดที�มีเหตุชี Pบ่งว่าไม่
สามารถปฏิบตัิตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบทนัทีเพื�อร่วมกนัหาทางแก้ไข 

 
คูแ่ขง่ทางการค้า 

• เราจะทําการแข่งขนัภายใต้กรอบกติกาที�เป็นสากล โดยคณุภาพของสินค้า ราคาที�เหมาะสม  ส่งมอบตรง
เวลาบริการที�ประทบัใจ และการรักษาสญัญา เป็นปัจจยัที�ทําให้เราประสบความสาํเร็จในการแขง่ขนั 

• เราจะไมทํ่าธุรกิจโดยขาดซึ�งจริยธรรมเพื�อการแสวงหาและรวบรวมข้อมลูเพื�อประโยชน์ในการแขง่ขนั 
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• การใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าของผู้อื�น โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นสิ�งที�จะไมป่ฏิบตัิ 
สงัคมและสิ�งแวดล้อม 

• เรามีหน้าที�และความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสงัคมที�นา่อยู ่ด้วยการผลติสนิค้าที�มีคณุภาพ ใช้ทรัพยากรที�
สิ Pนเปลอืงอยา่งจํากดั ควบคมุกระบวนการผลติให้มีคณุภาพ รักษาสภาพแวดล้อมโดยไมป่ลอ่ยของเสยีที�ไมไ่ด้รับ
การบําบดัออกสู่ภายนอกและร่วมกับสงัคมในการช่วยกันยกระดบัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่
ยิ�งขึ Pน 

• เราสนบัสนนุอย่างเต็มที�ให้บคุลากรของบริษัทฯ ร่วมช่วยเหลือสงัคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และ
ภยัธรรมชาติตา่งๆ ที�ผา่นมาบริษัทได้มีโครงการเพื�อสงัคม ดงันี P 

- โครงการ มอบทุนการศึกษาแก่บตุร ธิดา ของพนกังานอปุกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนกัเรียน  
และโรงเรียนในเขตจงัหวดัสมทุรปราการและจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
- โครงการ  ทํานบํุารุงโรงเรียนในชนบท 
- โครงการ ร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาติ เพื�อช่วยเหลือผู้ ป่วยที�ต้องการโลหิต และได้มอบสิ�งของอปุโภค-
บริโภค เพื�อสนบัสนนุการดําเนินงานของสภากาชาติไทย 

• เราปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม ถือ
เป็นแนวทางที�บคุลากรของยานภณัฑ์ทกุคนต้องยดึปฏิบตัิตาม 

 
หมวดที� 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูเพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้องรับทราบข้อมลูที�เพียงพอ จึงจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูที�มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมลู
ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี P 

• บริษัทจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูการเงินและข้อมลูที�มิใช่ข้อมลูการเงิน ได้แก่ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�
ดี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 
นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปี  รวมทั Pงรูปแบบหรือลกัษณะ
ของค่าตอบแทน และหน้าที�ของคณะกรรมการ เป็นต้น ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ แบบแสดงรายงาน
ข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี และผา่น www.yarnapund.com ของบริษัททั Pงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

• บริษัทได้จัดให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นผู้ดูแลงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื�อดูแลเรื�องการเปิดเผยข้อมูลที�มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั�วถึงทั Pงรายงานข้อมูลการเงิน และข้อมูลทั�วไปตลอดจนข้อมูลสําคัญที�มี
ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศต่อนกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น เจ้าหาน้าที�
ภาครัฐ และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั�วถึง เพื�อให้บริษัทสามารถสื�อสารข้อมูลกับผู้ ลงทุน 
นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น ผู้สื�อขา่วและผู้ ที�สนใจทั�วไป ได้อยา่งมีประสทิธิผลยิ�งขึ Pน อนัจะสง่ผลตอ่เนื�องถึงผู้ ถือหุ้นที�จะ
ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าที�แท้จริง และนําไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
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หมวดที� 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที�ต่อผู้ ถือหุ้ นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื�อสตัย์สจุริตระมดัระวงั โดยยึดแนวทางตามหลกัการ 
“ข้อพงึปฏิบตัิที�ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดงันี P 

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จดัให้มจํีานวนกรรมการที� 

เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัทในปัจจบุนัมกีรรมการจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

• กรรมการที�เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 ทา่น 

• กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 ทา่น 

• กรรมการที�เป็นอิสระ จํานวน 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั Pงคณะ 
1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้มกีารกําหนดวาระการดาํรงตําแหนง่ของคณะกรรมการอยา่งชดัเจน ดงันี P 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มวีาระการดํารงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 12 ทา่น 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ทกุทา่นเป็น 
กรรมการอิสระ 

• คณะกรรมบริหารความเสี�ยง วาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบคุคลที�มคีวามรู้  
ความสามารถสาํหรับตําแหนง่ และมีคณุธรรมจรรยาบรรณ 

• คณะกรรมสรรหา มวีาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น มาจากกรรมการ 
บริษัท 1 ทา่น กรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น บคุคลภายนอก 1 ทา่น  

• คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน มวีาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3  
ทา่น มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น 

1.3 ประธานกรรมการมิได้เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ ทั Pงนี Pคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจ  
หน้าที�ของกรรมการผู้จดัการไว้อยา่งชดัเจน เพื�อมใิห้คนใดคนหนึ�งมีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ทําให้เกิดการถว่งดลุ และสอบทาน
การบริหารงานได้ 

1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ดาํเนินการแตง่ตั Pงเลขานกุารบริษัทเพื�อทําหน้าที�จดัทํา/จดัเก็บหนงัสอืนดัประชมุ 
และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั Pงคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อช่วยศกึษารายละเอียดและกลั�นกรอง
งานตามความจําเป็นของสถานการณ์ เพื�อเป็นการแบง่เบาภาระหน้าที�ของคณะกรรมการ และทําให้บริษัทมีคณะกรรมการ
พิจารณาในเรื�องตา่งๆ อยา่งชดัเจนยิ�งขึ Pน และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คณะอนกุรรมการแตล่ะคณะมี
บทบาทหน้าที�ชดัเจนตามที�ได้กําหนดไว้ 
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3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดําเนิน

ธุรกิจทําหน้าที� กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ซึ�ง
คณะกรรมการกําหนดตวัชี Pวดัและตั Pงค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้
ตั Pงแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั Pงรายเดือน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื�อเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจอย่างสงูสดุ
ให้แก่กิจการ และความมั�นคงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
            นอกจากนี Pบริษัทได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี�ยงที�เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคมุที�
ดี เพื�อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุดต่อบริษัท นอกจากนี Pคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาการกําหนดบทบาทหน้าที�  และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งชดัเจน โดยอํานาจการอนมุตัิสงูสดุเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการ
บริษัท 

3.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมที�บริษัท ใช้ในการดําเนินธุรกิจ รวมทั Pงมีการทบทวนนโยบาย 
และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสมํ�าเสมอ 

3.3 คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัให้มีแนวทางเกี�ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เพื�อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ของทั Pงบริษัท และบริษัทย่อย ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที�ตาม
ภารกิจของบริษัทด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และเที�ยงธรรม ทั Pงการปฏิบตัิต่อบริษัทและผู้มีสว่นได้เสีย ทกุกลุม่ สาธารณชน
และสงัคม รวมทั Pงการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�อง บริษัทกําหนดให้แนวทางเกี�ยวกบั
จริยธรรมธุรกิจดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของระเบียบข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการทํางาน เพื�อให้พนกังานทั�วไปยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต ซึ�งในข้อบงัคบัดงักลา่วมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบงัคบัด้วย 

3.4 บริษัทได้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยหากมีรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ Pนคณะกรรมการ โดยกรรมการผู้ ไม่มีสว่นได้เสียพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณา
ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

3.5 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุและการบริหารความเสี�ยง จงึได้จดัตั Pง 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงขึ Pน เพื�อทําหน้าที�กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของ

บริษัทที�อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท และได้จัดตั Pงฝ่ายตรวจสอบภายในขึ Pน เพื�อจัดให้มีระบบการ
ควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื�อให้มั�นใจได้ว่า
การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที�สาํคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที�กําหนดและมีประสทิธิภาพ และ
เพื�อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มที� คณะกรรมการ
จึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. การประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสมํ�าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็น  

โดยประธานคณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที�รอบคอบและจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอในการประชมุ
เพื�อที�จะให้ฝ่ายจดัการเสนอเรื�อง และสามารถอภิปรายปัญหาสาํคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทั�วกนัโดยบริษัทได้นําสง่หนงัสือ
นดัประชมุคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมตามความเหมาะสม เพื�อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั Pง
กําหนดให้กรรมการมีหน้าที�ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั Pง เว้นแต่กรณีที�มีเหตุจําเป็น ทั Pงนี P ในปี 2555 (วนัที� 1 
มกราคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2555) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทั Pงสิ Pน  6 ครั Pง, คณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยงมีการประชุมรวมทั Pงสิ Pน 1 ครั Pง, คณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั Pงสิ Pน 1 ครั Pง 
คณะกรรมการสรรหามีการประชมุทั Pงสิ Pน 2 ครั Pง และคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการประชมุรวมทั Pงสิ Pน  7 ครั Pง  โดยการเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการบริษัท แตล่ะทา่นสรุปได้ ดงันี P 

 
 

5.    การประเมินตนเอง 
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั Pงคณะ เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ดียิ�งขึ Pน โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการของปีที�ผ่านมาได้ทําการ
ประเมินถึงการปฏิบตัิงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ

รายชื�อคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 
พิจารณา

คา่ตอบแทน 
สรรหา 

1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์                    7/7 4/4  - -   -  - 

2. นายพริษฐ์    พนัธ์พาณิชย์ 7/7 4/4  -            -  -  - 

3.นายเคียง  บญุเพิ�ม                                 7/7 4/4  - -   -  - 

4. นางอรสโรชยา   บนุนาค 7/7 4/4  - -    -  - 

5. นางอมรรัตน์    องัคเศกวไิล 7/7 4/4  - -   2/2  - 

6 นางอมัพร    นิลภิรมย์ 7/7 4/4  - -    - 1/1 

7. นางพรจิต   พนัธ์พาณิชย์ 7/7 4/4  - -    -  - 

8 พลโทไตรรัตน์    ปิ� นมณี 7/7  - 6/6 1/1  -  - 

9.นางสาวกญัญา    บศุยารัศมี 7/7  - 6/6 1/1  -  - 

10.นายปิยพร    ลิ Pมเจริญ 7/7  - 3/6 1/1 2/2  - 

11.พลตํารวจตรีวนัชยั  วสิทุธินนัท์ 7/7  - 6/6  - 2/2  - 
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บริษัท ฯ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อนําผลการประเมินมากําหนดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม และจะปฏิบตัิเป็นประจําทกุปี เพื�อพฒันาประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานในปีตอ่ ๆ ไป  

 
 6.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท ฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  

โดยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปในระดับที�เหมาะสมและจูงใจพอที�จะสามารถรักษากรรมการที�มีคุณภาพไว้   
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที�เกินควร  โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และเหมาะสมกับหน้าที�และ 
ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายของแต่ละท่าน  ส่วนค่าตอบแทนของผู้ บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�
คณะกรรมการบริษัท ฯ  กําหนด  ซึ�งเชื�อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
แตล่ะทา่น  โดยการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการให้อยูใ่นอํานาจอนมุตัิของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ฯ กําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและผู้ บริหารตามแบบที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดตามรายละเอียดในข้อ 8.4.1 

 
7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ แก่กรรมการ
และผู้บริหาร โดยการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ที�มีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานในทกุๆสาขาวิชา 

 

(4)นโยบายและวธีิการดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัท มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัท ที�ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตน รวมถึงการซื Pอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี P 

• ให้ความรู้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ รับทราบเกี�ยวกบัหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 
คูส่มรส และบตุรที�ไมบ่รรลนิุติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที�กําหนด โดยให้จัดส่งสําเนา
รายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทเพื�อเก็บเป็นหลกัฐาน  

• ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหารและพนักงานที�ทราบข้อมูลภายในที�เป็นสาระสําคัญที�มีผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ห้ามทําการซื Pอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั Pนจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญันั Pนตอ่บคุคลอื�น 

• ระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงาน มีการกําหนดห้ามพนกังานบริษัท เปิดเผยความลบัของบริษัทแก่บคุคลภายนอก หรือ
ใช้ตําแหน่งหน้าที�ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื�นโดยมิชอบ และกําหนดบทลงโทษทางวินยั
หากมีการฝ่าฝืน 

 



โครงการ โรงเรียน ในโรงงาน

วทิยาลัยการอาชีพพล ร่วมกับ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

เปิดการเรียนการสอน ระบบทวภิาคี ปวช. ปวส. ประจําปี 2555

ณ บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

กจิกรรมทางสังคม และรางวัลต่างๆ ประจาํปี 2555
Social Activities and Awards 

โครงการอุบสมบถหมู่ พนักงาน " บวชพระ 9 รูป 9 วัน"

วันเสาร์ ที@ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดเขาดนิ ต.เขาดนิ

 อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

หนา้ 56

ประกวดภาพถ่าย วันแม่ แห่งชาต ิประจําปี 2555

"รักนี E ไม่มี เงื@อนไข"

บริษั@ท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพเททองหล่อ

องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก 5 เมตร 9 นิ Eว

วันอาทติย์ ที@ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

พธีิมอบทุนการศึกษา ประจําปี 2555

โครงการ "ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา พนักงาน บริษัทยานภัณฑ์"

วันที@ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหาร และพนักงานยานภัณฑ์ ร่วมใจกันบริจาคโลหติ

ในโครงการ "หนึ@งหยด เพื@อเพื@อน"

ประจําปี 2555 แก่สภากาชาดไทย พธีิรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดกิารแรงงาน ประจําปี 2555
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คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ�ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  4 ทา่น สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยมีสํานกัตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหน้าที�สอบทานระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีที�ได้รับการสอบทานและอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างคุ้มค่า ได้ปฏิบัติงานตามแผนที�ได้วางไว้
ตรวจสอบและทบทวนระบบควบคุมภายในให้มีความความถูกต้องและทนัสมยัตามสถานการณ์ที�เหมาะสมเพื�อป้องกัน 
และลดความผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึ =นได้  ตลอดจนถึงการรายงานทางการเงินที�มีความถูกต้อง เชื�อถือได้ เพื�อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  ดงันั =นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที�เพียงพอและเหมาะสม  ซึ�งสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี =  
 

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯได้มีการจดัทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี 2555  โดยมีเครื�องมือชี =วดัและการตรวจสอบ (KPI)การ
บริหารจดัการรายเดือนเพื�อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและอยู่ในกรอบตามที�ระบไุว้   โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที�เป็น
อิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลกั           
ธรรมาภิบาลผา่นทางโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานเพื�อให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยงัตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาระบบบริหารการผลิตโดยนําระบบ TPS  มาใช้ในการบริหารจดัการ
ตลอดจนถึงการได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคณุภาพและสิ�งแวดล้อม  ISO/TS 16949  และ ISO 14001 
ซึ�งแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของบริษัทฯเป็นอยา่งดีวา่ สามารถผลติงานได้อยา่งมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าและ
สง่มอบตรงตามเวลาที�นดัหมาย 

 
การบริหารความเสี�ยง 

บริษัทฯได้มีการจดัตั =งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อที�จะคอยกํากบัดแูลให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี�ยงและผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ =นในทุกมิติของการปฏิบตัิงาน  แล้วนําผลที�ตรวจพบหรือวิเคราะห์แล้วคาดว่าจะมี
ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ =นแจ้งให้ผู้บริหารระดบัสงูตลอดจนผู้ รับผิดชอบทุกๆระดบัได้รับทราบเพื�อนําไปหามาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้สามารถควบคมุให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 

 
กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯได้มีการควบคุมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที� ความ
รับผิดชอบ และการอนมุตัิในแต่ละระดบัไว้เป็นรายลกัษณ์อกัษร  ตลอดจนมีการควบคมุอย่างเพียงพอในการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทในทางที�เหมาะสมเพื�อให้เกิดประโยชน์ในการใช้อยา่งสงูสดุ 

 
 
 

11. การควบคุมภายใน 
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ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

การพิจารณาวาระตา่งๆ ในการประชมุทกุครั =ง คณะกรรมการบริษัทจะได้รับข้อมลูสําคญัในลกัษณะของรายงานเชิง
วิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผลรวมทั =งเอกสารสนบัสนุนต่างๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั =ง โดยมี
เลขานกุารบริษัทฯมีหน้าที�รับผิดชอบในการให้คําแนะนําด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 

นอกจากนี =คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555 ดงัตอ่ไปนี = 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี  2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ�งมีคุณสมบตัิ
เป็นไปตามที�ทางสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ ดงันี = 

1. พลโทไตรรัตน์    ปิ� นมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกญัญา    บศุยารัศมี       กรรมการตรวจสอบ 
3. พลตํารวจตรีวนัชยั   วิสทุธินนัท์       กรรมการตรวจสอบ 
4. นายปิยพร                 ลิ =มเจริญ                     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหน้าที� โดยในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั =งสิ =น 6 
ครั =ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั =ง เพื�อปฏิบัติหน้าที�กํากับดูแลกิจการตามที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ�งสรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัิได้ดงันี = 

1. สอบทานงบการเงินทกุไตรมาสของปี 2555 ร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ว่า
ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และมีการเปิดเผยข้อมลูที�สาํคญัอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาประเด็น
ความเสี�ยงต่างๆ  รวมไปถึงการควบคมุภายในของกระบวนการจดัทํางบการเงิน โดยได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่าย
จดัการอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้งบการเงินของบริษัท มีความถกูต้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ   

2. สอบทานและสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ที�เหมาะสม เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ รวมถึง
สอบทานข้อเสนอแนะ และผลการปฏิบตัิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเข้าทดสอบระบบการควบคมุภายในของผู้สอบ
บญัชี ประจําปี 2555 อนึ�งได้มีการตั =งข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชีเกี�ยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัทย่อย ทางผู้บริหาร
บริษัทแมที่�เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ก็กําลงัดําเนินการแตง่ตั =งกรรมการใหมเ่ข้าไปเพื�อดําเนินการแก้ไขซึ�งคาดว่าจะดําเนินการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆสาํเร็จได้ด้วยดีหลงัจากกรรมการใหมเ่ข้าไปบริหารงานแล้ว 

3. รับทราบการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและนําไปปฏิบัติการป้องกันแก้ไขเพื�อรับมือกับ
สถานการณ์ตา่งๆที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาและสามารถรับมือได้กบัความเสี�ยงที�คาดวา่จะเกิดขึ =น 

4. พิจารณาคัดเลือกและ เสนอแต่งตั =งผู้ สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกั
งานสอบบญัชีนั =น รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเพื�อหารือในประเด็นสาํคญัเกี�ยวกบังบการเงิน 
6. สอบทานการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบับทบญัญตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบตัิตลาดหลกัทรัพย์ และนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการที�ดี  ให้มีความทนัสมยัและถกูต้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอยา่งอิสระในการพิจารณาและให้คําแนะนําเรื�องต่างๆ ที�ตรวจสอบแล้วมีผลที�

มีนยัสําคญัที�อาจจะทําให้บริษัทเกิดความเสียหายได้   จึงเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลใน
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รายงานทางการเงินที�เหมาะสมและเชื�อถือได้ มีการดําเนินงานโดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและการควบคมุภายใน
ของบริษัทและไมม่ีข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญั 
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 ในระหวา่งปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ซึ�งผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี , 

1. รายการที�เกิดขึ ,นเป็นปกต ิ

1) บริษัท วาย เอส ภณัฑ์  จาํกัด (YSP) 

เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 9.55  โดยมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์  
  

ลกัษณะรายการที�สําคญั มลูคา่ของรายการ(ล้านบาท) รายละเอียดและความจําเป็นในการทํารายการ การคดิราคา 
ปี 2555 

2.1) -  รายได้จากการขายสินค้าและ
ให้บริการ 

      - ลกูหนี ,การค้า  

7,761.76 

 
610.55 

บริษัทจําหน่ายชิ ,นส่วนทอ่ไอเสียสําหรับคา่ยรถยนต์ TOYOTA 
และชิ ,นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กอื�นๆ ให้แก่ YSP ตามปกตกิารค้า  
 

ราคาตลาดและ/หรือเงื�อนไขตามที�ตกลง 

2.2)  - ซื ,อสินค้าและวตัถดุิบและ
ให้บริการ 

- เจ้าหนี ,การค้า 

6,446.17 

 
2,798.37 

บริษัทซื ,อวตัถดุิบ ได้แก่ เหล็กทอ่ เพื�อนํามาใช้ดําเนินการผลิต
ชิ ,นส่วนทอ่ไอเสีย ตามปกติการค้า 
 บริษัทซื ,อวตัถดุบิและ/หรือสินค้าจาก YSP เป็นเงินเชื�อตามปกติ
การค้า 

ราคาตลาดและ/หรือเงื�อนไขตามที�ตกลง 

2.3 )   - รายได้อื�นดอกเบี ,ยรับและเงินปันผล 
- ลกูหนี ,อื�น 

10.32 

 

                   0.18 

เป็นรายได้คา่เช่าที� YSP เช่าพื ,นที�สํานกังานของบริษัทรวมถงึเงิน
ปันผลที�บริษัทได้รับประจํา 
 

ราคาตลาดและ/หรือเงื�อนไขตามที�ตกลง 

2.4 ) – เจ้าหนี ,อื�น 
- ดอกเบี ,ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื�น 

0.03 
0.79 

บริษัทซื ,อสินค้าจาก YSP และค้างชําระเกินกําหนด ราคาตลาด 

12. รายการระหว่างกัน 
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2) บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จาํกดั (YDT) 

เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 30 โดยมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั มลูคา่ของรายการ(ล้านบาท) รายละเอียดและความจําเป็นในการทํารายการ การคดิราคา 

ปี 2555 

 3.1)  - รายได้จากการขายสินค้าและ
ให้บริการ 

         - รายได้อื�นและดอกเบี ,ยรับ                                           
         - ลกูหนี ,การค้า 

- 
 

- 
0.01 

บริษัทย่อยผลิตแม่พิมพ์โลหะสําหรับงานขึ ,นรูปชิ ,นส่วนรถยนต์
จําหน่ายให้แก่ YDT  
 
 

ราคาตลาดและ/หรือเงื�อนไขตามที�ตกลง 

3.2)  - ซื ,อสินค้าและวตัถดุิบและ
ให้บริการ 

        - เจ้าหนี ,การค้า 

23.62 
 

0.05 
 

บริษัทฯ ว่าจ้าง YDT ชบุสีโลหะ และอโลหะ ด้วยระบบ
กระแสไฟฟ้าสําหรับงานขึ ,นรูปชิ ,นส่วนรถยนต์ และจ้างผลิต
แม่พิมพ์โลหะตามปกติการค้า 
 

ราคาตลาดและ/หรือเงื�อนไขตามที�ตกลง 

2. รายการพิเศษที#เกิดขึ &นเป็นครั&งคราว 

 

- ไมม่ี - 
 
 
 
 
 



                     บริษัท ยานภณั
ฑ์ จํากดั (มหาชน) 

สว่นที� 2 รายละเอยีดบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 
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 มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  
 

 
 

คณ
ะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณ

าและมีมตเิป็นเอกฉนัท์วา่ ในกรณี
ที�มกีารทํารายการระหวา่งกนักบับคุคล

ที�อาจมคีวามขดัแย้งในอนาคตจะต้องมกีารจดัเสนอให้แก่ที�ประชมุคณ
ะกรรมการพิจารณ

าและอนมุตัิรายการระหวา่งกนั 
และต้องมคีณ

ะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื�อพิจารณ
าดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรมเหตสุมผล 

และมีนโยบายการกําหนดราคาที�เหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั  
 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  

1. 
รายการที�เกิดขึKนเป็นปกต ิ

 
รายการค้าที�เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างผลติชิKนงาน การซืKอสนิค้าและวตัถดุิบ และการขายสนิค้า เป็นรายการที�

จะยงัคงเกิดขึKนอยา่งตอ่เนื�องในอนาคต ดงันัKน บริษัทได้กําหนดหลกัเกณ
ฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณ

ะ
การค้าโดยทั�วไป 

โดยอ้างองิกบัราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสมและยตุิธรรม 
สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ยและนําเสนอให้คณ
ะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณ

าอนมุตัใิน
หลกัเกณ

ฑ์ 
และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว  

2. 
รายการพิเศษที�เกิดขึKนเป็นครัKงคราว 

รายการพิเศษที�เกิดขึKนเป็นครัKงคราว เช่น การซืKอขายที�ดินจากผู้ที�เกี�ยวข้องกนั การกู้ยืมเงินจากบคุคลที�มีความ
ขดัแย้ง การเช่าหรือให้เชา่พื

Kนที�ๆใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น บริษัทจะจดัให้คณ
ะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี�ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื�อนไขราคาที�เหมาะสม  

รายการระหวา่งกนัที�จะเกิดขึKนในอนาคตนัKน 
คณ

ะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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งบการเงนิ 
รายงานผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมปี 2552 
ผู้สอบบญัชี : สมชาย  ครุุจิตโกศล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์

แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดั 
 : อําพล  จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์

แต้นท์ เซอร์วิสเซส  จํากดั 
 : วรรญา  พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคาน์

แต้นท์  เซอร์วิสเซส  จํากดั 
 : นริส  เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคาน์

แต้นท์  เซอร์วิสเซส  จํากดั 

 

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี :  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นต่อรายการบนัทึกรับรู้ผล
การตีราคามูลค่าที�ดินตามวีธีที�ตีใหม่ตามที�ฝ่ายบริหารรับแจ้งจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เรื�องขอให้แก้ไขงบการเงินปี2551 ไตรมาส1และไตรมาส2 ปี2552 ต่อรายการปรับปรุงดงักล่าวที�ไม่สามารถ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลค่าราคาที�ดินตามวิธีที�ตีใหม่ที�บริษัทมาปรับปรุงได้ตามรายงานลงวนัที� 11 ธันวาคม 
2552  

งบการเงนิรวมปี 2553 

ผู้สอบบญัชี  :  นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�  3759 บริษัท  กรินทร์  
   ออดิท จํากดั  

:  นางสาววิมลศรี  จงอดุมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3899  บริษัท กรินทร์   
    ออดิท จํากดั  

:  นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7305  บริษัท กรินทร์  
    ออดิท จํากดั  

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี  :    
1)  การตรวจนบัสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553  บริษัทมีการวางแผนการตรวจนบั 

สนิค้าคงเหลอืและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนบัที�ตกลงร่วมกบัผู้สอบบญัชี  แต ่

สนิค้าคงเหลอืมีปริมาณมาก ทําให้ระยะเวลาที�ใช้ในการตรวจนบัไมเ่พียงพอตามระยะเวลาที� 
ประมาณการไว้ ทําให้บริษัทไมส่ามารถสรุปผลการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วกบัยอด 

ตามบญัชีร่วมกบัผู้สอบบญัชีได้ และผู้สอบบญัชีไมส่ามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื�นให้เป็นที� 
พอใจในปริมาณและรายการเคลื�อนไหวของสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วได้  

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ  
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2)  บริษัทบนัทึกเงินรางวัลที�จ่ายให้แก่พนกังานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ล้าน
บาท เป็นสินทรัพย์แทนที�จะบนัทึกเงินที�จ่ายดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2553 โดยบริษัทได้
ชี Iแจงวา่ บริษัทมีนโยบายงดจ่ายเงินโบนสัประจําปี 2553 เนื�องจากผลประกอบการขาดทนุ แต่
เนื�องจากบริษัทเกรงว่าจะเกิดผลกระทบด้านแรงงานจากเหตุประท้วงหยุดงาน บริษัทจึง
กําหนดนโยบายจ่ายเงินรางวลัล่วงหน้าให้แก่พนกังานที�จะกลบัมาในปี 2554 โดยมีเงื�อนไข
ห้ามประท้วงหยุดงานในปี 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลที�จ่ายให้แก่พนักงานเป็น
ค่าใช้จ่ายอาจจะทําให้ขาดทุนสทุธิเพิ�มขึ Iนจํานวน 78.42 ล้านบาท (0.03 บาทต่อหุ้น) และ
สนิทรัพย์และสว่นของผู้ ถือหุ้นอาจจะลดลงจํานวน 78.42 ล้านบาท 

3)  บริษัทได้โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อยแห่งหนึ�งทั Iงจํานวน 
เนื�องจากบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลประกอบการดีขึ Iนจากปีก่อนและ
สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ในอนาคต โดยอ้างอิงผลการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัท
ย่อยดังกล่าวที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหนึ�งตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสด ซึ�งเป็นการคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยที�คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินกิจการในอนาคต ทั Iงนี I ผู้ ประเมินราคามีการ
ประเมินราคาหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่วด้วย  นอกจากนี Iบริษัทยอ่ยดงักลา่วมีภาระผกูพนั 
 
จากการคํ Iาประกนัหนี Iสนิของบริษัทจํานวน 3,025 ล้านบาท 
4) บริษัทยงัไมส่ามารถพิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของบญัชีค่าเผื�อหนี Iสงสยั
จะสญูของบัญชีลกูหนี Iและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ�งให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที�รับรองทั�วไป เนื�องจากบริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบข้อมูลภายในของ
ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 
5) บริษัทบนัทึกราคาที�ดินตามมลูค่าตลาดเนื�องจากมูลค่าตลาดตํ�ากว่าราคาทนุ โดยมูลค่า
ตลาดนั Iนได้รับข้อมลูจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาที�ดินและ            
ที�ดินที�ยงัไม่ได้ใช้งานแปลงหนึ�ง รวม 4 ครั Iง โดยการประเมินราคาครั Iงลา่สดุ ผู้ประเมินราคา
อิสระได้ประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกบัที�ดินใกล้เคียงที�ยงัไม่ได้ถมที�ดิน และ
ผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวได้กําหนดเกณฑ์ค่าถมที�ดินเฉลี�ย 1.78 ล้านบาท ต่อไร่ ตาม
ราคาที�สอบถามจากผู้ รับเหมาที�ดินในปัจจุบนั และกําหนดความสงูของชั Iนดินถม  โดยยึดถือ
จากรายงานการทดสอบความหนาแนน่ของดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ นอกจากนี I ธนาคาร
เจ้าหนี Iอยู่ระหว่างการประเมินราคาที�ดินและสิ�งปลูกสร้างดังกล่าว และเป็นผู้ รับภาระ
ดําเนินการประเมินราคาที�ดินและสิ�งปลกูสร้าง อนึ�งบริษัทได้มีหนงัสือขอรับความเห็นจาก
สมาคมวิชาชีพที�เกี�ยวข้องเพื�อให้แน่ใจว่าวิธีการประเมินราคาดงักลา่วแสดงมลูค่าตลาดของ
ที�ดินหรือไม ่เพียงใด   
6)  บริษัทยงัไมไ่ด้ประเมินหามลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของอาคาร และเครื�องจกัร (ราคาขาย
สุทธิหรือมูลค่าการใช้ของทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน             
การบญัชี เรื�อง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ เนื�องจากจนถึงปัจจบุนับริษัทยงัมีผลการดําเนินงาน
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ขาดทุนต่อเนื�อง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพย์สินบางส่วนครั Iงล่าสุดในต้นปี 2553   
โดยบริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัหาผู้ประเมินราคาอิสระ เพื�อประเมินราคาทรัพย์สินดงักลา่วโดย
วิธีราคาตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด 
7) บริษัทบนัทึกบญัชีตั Iงหนี Iโดยใช้เลขที�ของเอกสารการตั Iงหนี Iที�เรียงลําดับไม่ต่อเนื�อง โดย
บริษัทให้เหตผุลวา่เนื�องจากเป็นปัญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี Iบริษัทมีการออก
ใบเพิ�มหนี Iกับใบลดหนี Iให้กับบริษัทที�เกี�ยวข้องกันในระหว่างปี โดยปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับ
หนังสือยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี Iและเจ้าหนี Iบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน แต่ยังไม่ได้รับ
หนงัสือยืนยนัยอดของรายการซื Iอ ขาย เพิ�มหนี I และลดหนี Iของบริษัทที�เกี�ยวข้องกันดงักลา่ว 
เนื�องจากผู้สอบบญัชีได้สง่หนงัสอืยืนยนัรายการ เมื�อวนัที� 29 มิถนุายน 2554 และยงัไม่ได้รับ
การตอบกลบั 

8)   ผู้สอบบญัชีตรวจพบประเด็นที�มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัอย่างมากต่องบการเงิน
ของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ดงันี I 
 8.1 บริษัทย่อยมีการวางแผน การตรวจนับสินค้าคงเหลือและประมาณการ
ระยะเวลาในการตรวจนับที�ตกลงร่วมกับข้าพเจ้า แต่สินค้าคงเหลือมีปริมาณมาก ทําให้
ระยะเวลาที�ใช้ในการตรวจนบัไมเ่พียงพอตามระยะเวลาที�ประมาณการไว้ ทําให้บริษัทย่อยไม่
สามารถสรุปผลการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วกบัยอดตามบญัชีร่วมกบัผู้สอบบญัชี 

 

 8.2 บริษัทย่อยได้มีการทําสญัญาขายลดลกูหนี Iการค้าจํานวน 33 ราย ซึ�งมีมลูค่า
สทุธิตามบญัชีจํานวน -0- บาท (สทุธิจากค่าเผื�อหนี Iสงสยัจะสญูจํานวน 53.70 ล้านบาท) 
ให้แก่บคุคลภายนอกรายหนึ�งในราคา 26.85 ล้านบาท ซึ�งปัจจบุนับริษัทยอ่ยยงัได้รับชําระเงิน
ตรงตามกําหนดในสญัญามาโดยตลอด 
 8.3 บริษัทย่อยยังไม่ได้ประเมินหามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและ
เครื�องจกัร (ราคาขายสทุธิหรือมลูคา่การใช้ของทรัพย์สนิ แล้วแตร่าคาใดจะสงูกว่า) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีเรื�อง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ เนื�องจากจนถึงปัจจบุนับริษัทย่อยยงัมี
ผลการดําเนินงานขาดทนุต่อเนื�อง โดยบริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินบางส่วนครั Iง
ลา่สดุในต้นปี 2553 ด้วยวิธีต้นทนุ 
 8.4 การตรวจนบัเครื�องมือเครื�องใช้ ซึ�งมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2553 จํานวน 34.41 ล้านบาท ในวนัที� 24-25 มีนาคม 2554 ผู้ สอบบัญชีไม่อาจให้ความ
เชื�อมั�นในผลการตรวจนบัเครื�องมือเครื�องใช้ของบริษัทยอ่ยได้ เนื�องจากบริษัทย่อยไม่ได้จดัให้
มีระบบการควบคมุภายในเกี�ยวกบัเครื�องมือเครื�องใช้   
 8.5 บริษัทย่อยอาจมิได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี�ยวกบัการจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกอยา่งเพียงพอ อีกทั Iงในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2553 กรรมการ
ท่านหนึ�งที�เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้นําเงินส่วนตัวชําระหนี Iให้แก่เจ้าหนี Iเงินกู้ ยืม
บคุคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอ่ย รวมเป็นเงินจํานวน 62.40 ล้านบาท  โดยผู้สอบบญัชี
ได้สง่หนงัสอืยืนยนัยอดไปยงัเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมบคุคลภายนอกและเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมกรรมการ เมื�อ
วนัที� 28 มิถุนายน 2554 แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลบัในขณะนี I โดยบริษัทและผู้บริหารชุด
ปัจจุบันของบริษัทย่อยกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับเงินกู้ ยืมจาก
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บุคคลภายนอก นอกจากนี I  ผู้สอบบญัชีได้มีหนงัสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เพื�อให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ�งผลของการตรวจสอบยงัไมแ่ล้วเสร็จ 
 8.6 บริษัทย่อยมีการคํ Iาประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ�งของบริษัท 
วงเงิน 3,025 ล้านบาท เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2554 เจ้าหนี Iสถาบนัการเงินดงักลา่วได้ยื�น
ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะหนึ�งในผู้ คํ Iาประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพย์ที�ฟ้องร้อง 
2,795.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี Iยในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปีของเงินต้นจํานวน 2,611.12 ล้าน
บาท นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชําระหนี Iเสร็จสิ Iน โดยปัจจบุนัคดียงัไมส่ิ Iนสดุ 

9) บริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งประสบภาวะขาดทนุจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง และมี 
หนี Iสนิหมนุเวียนสงูกวา่สนิทรัพย์หมนุเวียน ปัจจยัดงักลา่ว ตลอดจนการผิดนดัการจ่ายชําระ
หนี Iเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้
คํ Iาประกนั ได้รับหนงัสอืจากธนาคารแหง่หนึ�งบอกกลา่วเลกิสญัญาให้ชําระหนี I ไถ่ถอน จํานอง 
บอกกลา่วล้มละลาย ดงันั Iน การดําเนินงานต่อเนื�องของบริษัทในอนาคตขึ Iนอยู่อย่างมากกบั 
ก) ผลของการเจรจากบัเจ้าหนี Iสถาบนัการเงินเกี�ยวกบัการพิจารณาเงื�อนไขการให้สินเชื�อใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานให้ประสบ
ความสาํเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างเพียงพอ  และหลกัทรัพย์
ของบริษัทอาจเข้าเกณฑ์ ถกูเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เมื�อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นมีคา่น้อยกวา่ศนูย์ งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

จดัทําขึ Iนตามข้อสมมติฐานวา่บริษัทและบริษัทย่อยจะดําเนินงานต่อเนื�อง ดงันั Iนงบการเงินนี I
จึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเกี�ยวกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนและการจัดประเภทของ
สินทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนี Iสินซึ�งอาจจําเป็นถ้าบริษัทและบริษัทย่อยไม่
สามารถดําเนินงานตอ่เนื�องไปได้  
10) เนื�องจากเรื�องกลา่วไว้ในวรรคก่อน ๆ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัอย่างมากต่องบ
การเงินรวมของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ Iนสดุวนัที� 31  ธันวาคม 2553 ดงันั Iน
ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน  
11) โดยมิได้เปลี�ยนแปลงการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี  ผู้สอบบญัชี ได้ให้สงัเกต 

 

     11.1  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5. บริษัทมีรายการที�มีสาระสาํคญักบับริษัท 
    ยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 

11.2  บริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
                              สาํหรับงวดปี 2552 ขึ Iนใหม ่เพื�อให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปีดงักลา่วใหม ่
                             12) บริษัทได้มีการปรับปรุงย้อนหลงัตอ่งบการเงินงวดก่อนเกี�ยวกบั (1) การบนัทกึที�ดินด้วย 

วิธีราคาที�ตีใหม ่ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ (2) การโอนที�ดินที�ยงัไม่ใช้ดําเนินงาน
เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นตามสดัสว่นของพื Iนที� และ (3) การบนัทึกตดัจําหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมและสว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดินที�เกี�ยวข้องตามสดัสว่นที�ขาย  ผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุงที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินงวดก่อนที�นํามาเปรียบเทียบขึ Iนใหม่
ดงักลา่วแล้ว รายการปรับปรุงดงักลา่วเหมาะสมได้นําไปปรับปรุงงบการเงินดงักลา่วแล้ว 
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งบการเงนิรวมปี 2553(ฉบับแก้ไข) 

ผู้สอบบญัชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  76  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิทแอท 

นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3885  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซ
ซิทแอท 

นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4563  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี : 
1)  ไมไ่ด้เข้าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ�งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 608,999,304 บาท และ 883,011,523 บาท 
ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ 515,439,296 บาท และ 685,880,346 บาท ตามลําดบั และ
ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื�นให้ได้มาซึ�งหลกัฐานเพื�อแสดงความเห็นต่อรายการสินค้า
คงเหลอืได้ ซึ�งเป็นสถานการณ์ถกูจํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

2) บริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุน
ตอ่เนื�องและแสดงผลขาดทนุขั Iนต้นมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบนั จึงเป็นข้อบ่งชี Iว่าอาจเกิดการด้อยค่า
ในสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื�องจักร) นอกจากนี Iจากการประเมินราคา
สินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้แสดงมลูค่าประเมินโดยวิธีราคาทนุทดแทนตํ�ากว่าราคา
ตามบญัชีปี 2553 จํานวน 265.53 ล้านบาท และในขณะนี Iฝ่ายบริหารยงัไม่สามารถประเมินมลูค่า
จากการใช้ หรือมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ดงักลา่วได้ จึงไม่สามารถวดัมลูค่าและรับรู้ขาดทนุจาก
การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่วได้ 

3) บริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง : YNPE) มีเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอก
หลายราย ประเภทไม่มีหลกัประกัน โดยมีตัOวสญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐาน มีอตัราดอกเบี Iยในปี 2553 
ระหวา่งร้อยละ 6.25 และ 8.25 ตอ่ปี จํานวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ได้โอนไปแสดงในบัญชีเงินกู้ ยืมจากกรรมการ โดยผู้ สอบบัญชีกรณีพิเศษ ไม่สามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบได้ว่าการบนัทึกบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปหรือไม่ และวนัที� 27 
ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั Iงที� 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย (YNPE) ดําเนินการเกี�ยวกบั
เงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ�งเป็นยอด ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2554 ดงันี I 

1. รายการที� YNPE รับเงิน  ให้บนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนี Iเงินกู้ ยืมรอการพิสจูน์ จํานวน 90.30 ล้าน
บาท 

2. รายการที� YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทกึบญัชี อดีตกรรมการ เป็นลกูหนี Iรอการพิสจูน์ จํานวน 37.35 
ล้านบาทและคิดดอกเบี Iยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสือจํานวน 3 ครั Iง ถึงอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการ

หรือชําระหนี I          แต่ยงัไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างไร และบริษัทยงัไม่ได้ดําเนินการอย่างอื�นใด

ในเรื�องนี I เนื�องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่การดําเนินการใดๆ ในขณะนี Iอาจมีผลกระทบต่อแผนการ
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ปรับโครงสร้างหนี Iทั Iงระบบ ซึ�งภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี Iแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะเร่งดําเนินการใน

เรื�องนี Iตอ่ไป และข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของรายการดงักลา่วได้ 

4) สาํหรับงบการเงินรวม เนื�องจากความไมแ่นน่อนจาก 

a. มลูคา่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด(อาคารและ
เครื�องจกัร) ตามที�กลา่วในวรรค 3 

b. ความไมแ่นน่อนของรายการรับและจ่ายในบญัชี “เงินกู้ยืมจากกรรมการ” สทุธิจํานวน 
57.9 ล้านบาท ตามที�กลา่วในวรรค 4 และ 

c. ผลกระทบที�อาจเกิดขึ Iน หากข้าพเจ้าสามารถรวบรวมหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบสนิค้า
คงเหลอื ตามที�กลา่วในในวรรค 2 

อาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินรวมของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอ่ย ข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

5) โดยมิได้เปลี�ยนแปลงการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้สงัเกต 

a. บริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งประสบภาวะขาดทนุจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง มขีาดทนุ
สทุธิสาํหรับปีสิ Iนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ล้านบาท และ 1,469.88 ล้านบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน            
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ล้านบาทและ 598.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ  และมีหนี Iสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2553 จํานวน 5,947.09 ล้านบาท และ 5,193.04 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลําดบั ปัจจยัดงักล่าว ตลอดจนการผิดนดัการจ่ายชําระหนี Iเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้คํ Iาประกัน ได้รับหนงัสือจาก
ธนาคารแห่งหนึ�งบอกกล่าวเลิกสญัญาให้ชําระหนี I ไถ่ถอน จํานอง บอกกล่าวล้มละลาย ตามหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 และการไมส่ามารถจ่ายชําระหนี Iตามระยะเวลาที�ได้มีการขอขยายไว้กบั
สถาบนัการเงินสองแห่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และการถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี I
สถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ�งตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30 และจาก
การที�เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2553 ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันั Iน การ
ดําเนินงานต่อเนื�องของบริษัทในอนาคตขึ Iนอยู่อย่างมากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจ้าหนี Iสถาบนั
การเงินเกี�ยวกบัการพิจารณาเงื�อนไขการให้สนิเชื�อใหมใ่ห้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัท และ ข) 
ความสามารถในการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานอย่างเพียงพอ ซึ�งปัจจัยเหล่านี Iชี Iให้เห็นความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคัญในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของบริษัทและบริษัทย่อย และหลกัทรัพย์ของบริษัทอาจเข้าเกณฑ์ถกูเพิก
ถอนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เมื�อสว่นของผู้ ถือหุ้นมีคา่น้อยกวา่ศนูย์  
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี I บริษัทและบริษัทย่อย ได้บรรลุข้อตกลงในการประนอมหนี Iกับสถาบัน
การเงินสว่นใหญ่แล้ว 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยจดัทําขึ Iนตามข้อสมมติฐานวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะดําเนินงาน
ตอ่เนื�อง ดงันั Iน     งบการเงินนี Iจึงไมไ่ด้รวมรายการปรับปรุงเกี�ยวกบัมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนและการ
จดัประเภทของสินทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนี Iสินซึ�งอาจจําเป็นถ้าบริษัทและบริษัท
ยอ่ยไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องไปได้ 

b. ดังที�ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างข้อ 32 บริษัทได้มีการปรับปรุง
ย้อนหลงัตอ่งบการเงินงวดก่อนเกี�ยวกบั  

(1) การบนัทกึที�ดินด้วยวิธีราคาที�ตีใหม ่ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ  

(2) การโอนที�ดินที�ยงัไมใ่ช้ดําเนินงานเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นตามสดัสว่นของพื Iนที� และ  

(3) การบนัทกึตดัจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดินที�เกี�ยวข้องตาม
สดัสว่นที�ขาย 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินงวดก่อนที�นํามาเปรียบเทียบขึ Iนใหม่
ดงักลา่วแล้ว รายการปรับปรุงดงักลา่วเหมาะสมได้นําไปปรับปรุงงบการเงินดงักลา่วแล้ว 

6) ข้อมลูอื�น 

งบการเงินของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื�น ซึ�งได้เสนอรายงานวา่ไมอ่าจแสดงความเห็นต่องบการเงินเนื�องจาก
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัอย่างมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รายงานของข้าพเจ้า และตอ่มาเมื�อวนัที�  30 สงิหาคม 2554 สํานกังาน กลต. ได้มีคําสั�งให้บริษัทและ
บริษัทย่อยแก้ไขงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ในประเด็นดงัต่อไปนี I และผลการแก้ไข
ปรากฏตามที�กลา่วตอ่ไปนี I 

ก. ให้ตั Iงคา่เผื�อหนี Iสงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี Iและเงินให้กู้ยืมแก่ YNPE เพิ�มเติมให้ครบทั Iงจํานวน 

การปรับปรุง : บริษัทฯ ได้บนัทึกค่าเผื�อหนี Iสงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี Iและเงินให้กู้ยืมแก่ YNPE แล้ว
เป็นจํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.2.7 

 

ข. จัดให้มีการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของเครื�องจักรและโรงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทั Iงบันทึกค่าเผื�อการด้อยค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื� องการด้อยค่า
ทรัพย์สนิ 

การปรับปรุง : ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13.2 บริษัทได้พิจารณาการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด พบว่าเครื�องจกัรของบริษัทเป็นระบบที�ใช้ในการผลิตตามปกติใน
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และไมม่ีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมที่�มีผลให้เครื�องจกัรเกิดการล้าสมยั 
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บริษัทได้ใช้เครื�องจักรดงักล่าวในการผลิตต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏผลการดําเนินงานของ
บริษัทตั Iงแตปี่ 2554 จนถึงปัจจบุนัมีแนวโน้มดีขึ Iนเป็นลําดบัโดยแสดงผลกําไรขั Iนต้น ดงันั Iนจึงไม่มีข้อ
บง่ชี Iวา่จะเกิดการด้อยคา่ในสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของบริษัท  

นอกจากนี I เพื�อให้เกิดความมั�นใจมากขึ Iน ฝ่ายบริหารได้ประเมินราคาเครื�องจักรและอาคาร โดยวิธี
ราคาทนุทดแทน (Cost approach) และพบวา่ราคาประเมินมีจํานวนสงูกวา่ราคาตามบญัชี 

สาํหรับบริษัทยอ่ย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทนุต่อเนื�องและ
แสดงผลขาดทนุขั Iนต้นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นข้อบ่งชี Iว่าอาจเกิดการด้อยค่าในสินทรัพย์ที�
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื�องจักร) นอกจากนี Iจากการประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้
ประเมินอิสระในปี 2557ได้แสดงมลูคา่ประเมินโดยวิธีราคาทนุทดแทนตํ�ากว่าราคาตามบญัชีปี 2553 
จํานวน 265.53 ล้านบาท และในขณะนี Iฝ่ายบริหารยงัไมส่ามารถประเมินมลูคา่จากการใช้ หรือมลูค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ดงักลา่วได้ จึงไมส่ามารถวดัมลูคา่และรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์
ดงักลา่วได้ 

ค. บนัทกึเงินรางวลัที�จ่ายให้แก่พนกังานเป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2553 

การปรับปรุง : บริษัทฯ ได้บนัทกึเงินรางวลัที�จ่ายลว่งหน้าแก่พนกังานจํานวนเงิน 78.42 ล้านบาท เป็น
คา่ใช้จ่ายในปี 2553 แล้ว ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 

ง. ตั Iงคา่เผื�อการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล (YNPI) ให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

การปรับปรุง : บริษัทฯ ได้บนัทึกค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั�นแนล 
(YNPI) แล้วเป็นจํานวนเงินรวม 139,039,235.59 บาทแล้ว ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 10 

จ. ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบญัชีในการให้ข้อมลูและเอกสารต่างๆ ในประเด็นที�ผู้สอบบญัชีระบุ
วา่ ไมส่ามารถตรวจสอบให้เป็นที�พอใจได้เนื�องจากถกูจํากดัขอบเขตโดยผู้บริหารดงัตอ่ไปนี I 

จ 1. เงินกู้จากบคุคลภายนอกของ YNPE 

การปรับปรุง : ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี
มติให้บริษัทจดัหาผู้สอบบญัชีทา่นอื�นเข้าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในเรื�องดงักลา่ว ตอ่มาวนัที� 4 มกราคม 
2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แจ้งผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอ่สาํนกังาน กลต. 
ว่าผู้ สอบบัญชีท่านอื�น “ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป” หรือไม่ ซึ�งต่อมาวนัที� 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั Iงที� 
10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย (YNPE) ดําเนินการเกี�ยวกบัเงินกู้ ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมจาก
กรรมการ ซึ�งเป็นยอด ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2554 ดงันี I 
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1. รายการที� YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมรอการพิสจูน์ จํานวน 90.30 ล้าน
บาท 

2. รายการที� YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทึกบัญชี อดีตกรรมการ เป็นลูกหนี Iรอการพิสูจน์ จํานวน 
37.35 ล้านบาทและคิดดอกเบี Iยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนหนี Iคงค้างสทุธิจํานวนเงิน 57.9 ล้านบาท ไปแสดงในบญัชีเงิน
กู้ยืมจากกรรมการ 

ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสือจํานวน 3 ครั Iง ถึงอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือ
ชําระหนี I แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างไร และบริษัทยงัไม่ได้ดําเนินการอย่างอื�นใดในเรื�องนี I 
เนื�องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าการดําเนินการใดๆ ในขณะนี Iอาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับ
โครงสร้างหนี Iทั Iงระบบ ซึ�งภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี Iแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะเร่งดําเนินการในเรื�องนี I
ตอ่ไป 
จ 2. ราคาประเมินที�ดินของโรงงานที� 3 

การปรับปรุง :บริษัทได้นําสง่เอกสารหลกัฐานพร้อมรายการการประเมินแก่ผู้สอบบญัชีโดยครบถ้วน
แล้ว ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13.1.2 

จ 3. สนิค้าคงเหลอื ณ วนัสิ Iนงวด 

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ปรับปรุงระบบการควบคมุสนิค้าคงเหลอืให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลแล้ว 

จ 4. รายการซื Iอขายเพิ�มหนี Iและลดหนี Iที�เกิดขึ Iนในระหวา่งปีกบั YSP 

การปรับปรุง : บริษัทได้จดัให้สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื Iอขายเพิ�มหนี Iและลดหนี Iที�
เกิดขึ Iนในระหวา่งปีกบั YSP แล้ว 

จ 5. เครื�องมือ-เครื�องใช้ของ YNPE 

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ปรับปรุงระบบการควบคมุเครื�องมือ-เครื�องใช้ให้มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลแล้ว 

จ 6. รายการขายลดลกูหนี Iการค้า 

การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อย
ได้รับชําระเงินคืนครบทั Iงจํานวนตามสญัญาแล้ว 

งบการเงนิรวมปี 2554 

ผู้สอบบญัชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  76  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิทแอท 
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นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3885  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซ
ซิทแอท 

นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4563  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี :  
1) ได้รับแต่งตั Iงให้เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีสําหรับปีสิ Iนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 ในปี 2557 ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้า

สงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย      ซึ�งมี
จํานวนเงินในงบการเงินรวม 475,246,199 บาท และ 608,999,304 บาท ตามลําดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
474,979,028 บาท และ 515,439,296 บาท ตามลําดบั และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื�นให้ได้มาซึ�ง
หลกัฐานเพื�อแสดงความเห็นตอ่รายการสนิค้าคงเหลอืได้ ซึ�งเป็นการถกูจํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ในระหว่างปี 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี     เอ็นจิ
เนียริ�ง : YNPE) มีเงินกู้ ยืมจากบคุคลภายนอกหลายราย ประเภทไม่มีหลกัประกัน โดยมีตัOวสญัญาใช้เงินเป็น
หลกัฐาน มีอตัราดอกเบี Iยในปี 2553 ระหว่างร้อยละ 6.25 และ 8.25 ต่อปี จํานวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึ�ง ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนไปแสดงในบญัชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ โดยผู้สอบบญัชีกรณีพิเศษ ไม่สามารถ
สรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบนัทึกบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปหรือไม่ และวนัที� 27 
ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั Iงที� 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย (YNPE) ดําเนินการเกี�ยวกบัเงินกู้ยืมจาก
บคุคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ�งเป็นยอด ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2554 ดงันี I 

 1.     รายการที� YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมรอการพิสจูน์ จํานวน 90.30 ล้านบาท 

 2.    รายการที� YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทกึบญัชี อดีตกรรมการ เป็นลกูหนี Iรอการพิสจูน์ จํานวน 37.35 ล้านบาทและ
คิดดอกเบี Iยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสือจํานวน 3 ครั Iง ถึงอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือชําระหนี I          
แตย่งัไมไ่ด้รับการตอบสนองแตอ่ยา่งไร และบริษัทยงัไมไ่ด้ดําเนินการอยา่งอื�นใดในเรื�องนี I เนื�องจากฝ่ายบริหารมี
ความเห็นวา่การดําเนินการใดๆ ในขณะนั Iนอาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี Iทั Iงระบบ จึงคาดว่าจะ
เริ�มการดําเนินคดีภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี Iแล้วเสร็จ และต่อมาวนัที� 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ
บริษัทครั Iงที� 3/2558  มีมติมอบหมายให้ทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่ออดีตกรรมการ
บริษัทย่อย (YNPE) จํานวน 2 รายแล้ว ซึ�งศาลกําหนดให้ไกลเ่กลี�ยกนัในวนัที� 19 มกราคม 2559  อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของรายการดงักลา่วได้ 

3) ข้าพเจ้าเห็นวา่ยกเว้นผลกระทบที�อาจเกิดขึ Iนหากข้าพเจ้าได้หลกัฐานในการตรวจสอบบญัชีสินค้าคงเหลือตามที�
กลา่วในวรรค 2  และผลกระทบจากความถกูต้องของเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมรอการพิสจูน์ และลกูหนี Iรอการพิสจูน์ ตามที�
กลา่วในวรรค 3        งบการเงินรวมของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของ บริษัท 
ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ Iนสดุ     วนัเดียวกนัของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดย
ถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

4) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1.3 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ�งประสบภาวะขาดทนุจากการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื�อง โดยมีขาดทุนสทุธิสําหรับปีสิ Iนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2554 บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงิน 2,049.23 ล้านบาท และ 1,590.45 ล้านบาทตามลําดบั และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2554 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสะสมเกินทนุ เป็นจํานวนเงิน 2,322.21 ล้านบาท 
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และ 2,346.29 ล้านบาท ตามลาํดบั  มีหนี Iสินหมนุเวียนสงูกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน เป็นจํานวนเงิน 8,911.45 ล้าน
บาท และ 8,142.93 ล้านบาท ตามลําดับ ปัจจัยดังกล่าวแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคัญในการ
ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื�อมั�นว่าการจดัทํางบการเงินตาม
ข้อสมมติฐานวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องนั Iนเหมาะสม เนื�องจากบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้
บรรลขุ้อตกลงในการประนอมหนี Iกบัสถาบนัการเงินสว่นใหญ่แล้ว และแผนการเจรจาเพิ�มยอดขายกบัคู่ค้าราย
ใหญ่ รวมทั Iงการเจรจาเพิ�มสภาพคลอ่งในการดําเนินงานมีความคืบหน้าตามลําดบั ดงันั Iนงบการเงินนี Iจึงไม่ได้
รวมรายการปรับปรุงเกี�ยวกบัมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนและการจดัประเภทของสินทรัพย์หรือจํานวนเงินและการ
จดัประเภทหนี Iสนิซึ�งอาจจําเป็นถ้าบริษัทและบริษัทยอ่ยไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องไปได้ 

5) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง : YNPE)       มีผลการ
ดําเนินงานขาดทนุตอ่เนื�องและแสดงผลขาดทนุขั Iนต้นมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบนั จึงเป็นข้อบ่งชี Iว่าอาจเกิดการ
ด้อยค่าในสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) นอกจากนี Iจากการประเมินราคา
สนิทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้แสดงมลูค่าประเมินโดยวิธีราคาทนุทดแทนตํ�ากว่าราคาตามบญัชี ณ 
วนัที� 1 มกราคม 2554 จํานวน 190.43 ล้านบาท  

6) บริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) ของ
บริษัทย่อย โดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted cash flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัท
ยอ่ย ปรากฏมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดมีจํานวนเงิน 72 ล้านบาท ขณะที�มลูค่าตามบญัชีสทุธิของ สินทรัพย์
ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ล้านบาท บริษัทย่อยจึงได้บนัทึกค่า
เผื�อการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน 370 ล้าน
บาทในไตรมาสที� 1 ปี 2554 

 

งบการเงนิรวมปี 2555 

ผู้สอบบญัชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  76  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3885  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท
แอท 

นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4563  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี :  
1) ไมไ่ด้เข้าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย  ซึ�งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 421,761,819 บาท และ 475,246,199 บาท ตามลําดบั และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 405,041,064 บาท และ 474,979,028 บาท ตามลําดับ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอื�นให้ได้มาซึ�งหลกัฐานเพื�อแสดงความเห็นต่อรายการสินค้าคงเหลือได้ ซึ�งเป็นการถูก
จํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

2) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 ในระหว่างปี 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี     เอ็นจิ
เนียริ�ง : YNPE) มีเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกหลายราย ประเภทไม่มีหลกัประกนั โดยมีตัOวสญัญาใช้เงิน
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เป็นหลกัฐาน มีอตัราดอกเบี Iยในปี 2553 ระหว่างร้อยละ 6.25 และ 8.25 ต่อปี จํานวนเงิน 57.9 ล้านบาท 
ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทได้โอนไปแสดงในบญัชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ และผู้สอบบญัชีกรณี
พิเศษ ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบนัทึกบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรอง
ทั�วไปหรือไม่ และวนัที� 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั Iงที� 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย 
(YNPE) ดําเนินการเกี�ยวกบัเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ�งเป็นยอด ณ วนัที� 
27 ธนัวาคม 2554 ดงันี I 

3. รายการที� YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็น “เจ้าหนี Iรอการพิสจูน์” จํานวน 90.30 ล้านบาท 

4. รายการที� YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทึกบญัชี อดีตกรรมการ เป็น “ลกูหนี Iรอการพิสจูน์” จํานวน 37.35 
ล้านบาท และคิดดอกเบี Iยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

ในระหวา่งปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสอืจํานวน 3 ครั Iง ถึงอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือชําระ

หนี I แตย่งัไมไ่ด้รับการตอบสนองแตอ่ยา่งไร และบริษัทยงัไมไ่ด้ดําเนินการอย่างอื�นใดในเรื�องนี I เนื�องจากฝ่าย

บริหารมีความเห็นว่าการดําเนินการใดๆ ในขณะนั Iนอาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี Iทั Iงระบบ 

จึงคาดวา่จะเริ�มการดําเนินคดีภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี Iแล้วเสร็จ และต่อมาวนัที� 19 พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการบริษัทครั Iงที� 3/2558  มีมติมอบหมายให้ทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่อ

อดีตกรรมการบริษัทย่อย(YNPE) จํานวน 2 รายแล้ว ซึ�งศาลกําหนดให้ไกล่เกลี�ยกันในวนัที� 19 มกราคม 

2559  อยา่งไรก็ตามข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของรายการดงักลา่วได้ 

ความเหน็อย่างมีเงื�อนไข 

ยกเว้นผลกระทบที�อาจเกิดขึ Iนตามที�กลา่วในวรรค (4) เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมเีงื�อนไข ดงันี I 

5.1 หากข้าพเจ้าได้หลกัฐานในการตรวจสอบบญัชีสินค้าคงเหลือตามที�กล่าวในวรรค 4.1 เกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข และ 

5.2 ผลกระทบจากความถกูต้องของเจ้าหนี Iเงินกู้ยืมรอการพิสจูน์ และลกูหนี Iรอการพิสจูน์ ตามที�กลา่วในวรรค 4.2  

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี Iแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ    
เฉพาะของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ Iนสดุวนัเดียวกนัของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของ บริษัท ยานภณัฑ์ 
จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยมิได้เปลี�ยนแปลงการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตตามที�กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ดงันี I 

1 หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1.3 วา่ บริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งประสบภาวะขาดทนุจากการ
ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง โดยมีขาดทนุสทุธิสาํหรับปีสิ Iนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงิน 923.58 ล้านบาทและ 1,352.77 ล้านบาทตามลาํดบั และ ณ 
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วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสะสมเกินทนุ เป็นจํานวน
เงิน 3,245.79 ล้านบาท และ 3,699.07 ล้านบาท ตามลาํดบั  มีหนี Iสนิหมนุเวียนสงูกวา่สนิทรัพย์หมนุเวยีน 
เป็นจํานวนเงิน 9,296.05 ล้านบาท และ 9,006.79 ล้านบาท ตามลาํดบั ปัจจยัดงักลา่วแสดงถึงความไม่
แนน่อนอยา่งมีสาระสาํคญัในการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องของบริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตามฝ่าย
บริหารเชื�อมั�นวา่การจดัทํางบการเงินตามข้อสมมติฐานวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง
นั Iนเหมาะสม เนื�องจากบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้บรรลขุ้อตกลงในการประนอมหนี Iกบัสถาบนัการเงินสว่นใหญ่
แล้ว และแผนการเจรจาเพิ�มยอดขายกบัคูค้่ารายใหญ่ รวมทั Iงการเจรจาเพิ�มสภาพคลอ่งในการดาํเนินงานมี
ความคืบหน้าตามลาํดบั ดงันั Iนงบการเงินนี Iจึงไมไ่ด้รวมรายการปรับปรุงเกี�ยวกบัมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืน
และการจดัประเภทของสนิทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนี Iสนิซึ�งอาจจําเป็นถ้าบริษัทและบริษัท
ยอ่ยไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เนื�องไปได้ 

2 ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทยอ่ยแหง่หนึ�ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ�ง: 
YNPE)          มีผลการดําเนินงานขาดทนุตอ่เนื�องและแสดงผลขาดทนุขั Iนต้นมาโดยตลอด จนถึงปัจจบุนั จึง
เป็นข้อบง่ชี Iวา่อาจเกิดการด้อยคา่ในสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) 
นอกจากนี Iจากการประเมินราคาสนิทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้แสดงมลูคา่ประเมินโดยวิธีราคา
ทนุทดแทนตํ�ากวา่ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 จํานวน 190.43 ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) 
ของบริษัทย่อย โดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted cash flow) ตามแผนการดําเนินงานของ
บริษัทยอ่ย ปรากฏมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดมีจํานวนเงิน 72 ล้านบาท ขณะที�มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของ 
สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ล้านบาท บริษัทย่อยจึง
ได้บันทึกค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม เป็น
จํานวนเงิน 370 ล้านบาทในไตรมาสที� 1 ปี 2554 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทบทวนจํานวนด้อยค่าของเครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแส   เงินสด (Discounted cash flow) ต่อเนื�องจากปี 2554 ปรากฏมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดมี
จํานวนเงิน 203 ล้านบาท ขณะที�มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนเงิน 43 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้พิจารณาจํานวนค่าเผื�อ   การด้อยค่าที�บนัทึกในบญัชีเป็นจํานวนที�เหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้บนัทึก
เปลี�ยนแปลงคา่เผื�อการด้อยคา่ดงักลา่ว 

3 ตามที�กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทนุบริษัทร่วม 1 แหง่ ตามวิธีสว่นได้เสยี คํานวณ
จากงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื�นซึ�งข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบญัชีนั Iน โดยมียอดเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมเป็นจํานวน 54.31 ล้านบาท และมีสว่นแบง่กําไรสทุธิสําหรับปีสิ Iนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
จํานวน 3.62 ล้านบาท 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  

 

     

งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 

2555  2554  2553  

(01/01/55  (01/01/54  (01/01/53  
-31/12/55)  -31/12/54)  -31/12/53)  

เงนิสด 731.58 279.72 134.92 
ลกูหนี�และตั  วเงนิรบัการคา้สทุธ ิ 1,535.35 1,140.45 1,809.73 
สนิคา้คงเหลอื 421.76 475.25 609 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,855.47 2,079.14 2,788.06 
ที2ดนิอาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 5,627.20 5,678.39 6,680.51 
รวมสนิทรพัย ์ 8,992.72 8,747.50 10,560.09 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 363.85 478.48 531.85 
เจา้หนี�และตั  วเงนิจ่ายการคา้สทุธ ิ 3,941.95 2,940.65 3,322.52 
หนี�สนิระยะยาวที2ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี 0.26 13.04 200.71 
รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 12,151.51 10,990.59 8,735.15 
รวมหนี�สนิไม่หมุนเวยีน 86.99 79.12 1,933.41 
รวมหนี�สนิ 12,238.51 11,069.71 10,668.56 
ทุนจดทะเบยีน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
ทุนที2ออกและชาํระเตม็มลูค่า 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
สว่นเกนิ(ตํ2ากว่า)มลูค่าหุน้ 1,230.40 1,230.40 1,230.40 
สว่นเกนิ(ตํ2ากว่า)ทุนอื2น - - 513.61 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม -6,589.80 -5,666.22 -3,452.48 
หุน้ทุนรบัซื�อคนื/หุน้ที2ถอืโดยบรษิทัย่อย - - - 
สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ -3,245.79 -2322.21 -108.47 
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย - - - 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ลบ.) 

2555  2554  2553  

(01/01/55  (01/01/54  (01/01/53  
-31/12/55)  -31/12/54)  -31/12/53)  

ยอดขายสทุธ ิ 13114.28 8688.2 9555.81 
รายไดอ้ื�น 426.11 157.36 205.87 
รวมรายได ้ 13544.01 8859.13 9804.88 
ตน้ทุนขาย 13,028.04 9,208.97 10,223.51 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 436.56 349.10 349.30 
รวมค่าใชจ้่าย 13,490.16 9,952.71 10,696.38 
EBITDA 829.39 -261.08 41.75 
ค่าเสื�อมและค่าตดัจาํหน่าย 775.54 832.50 933.26 
กาํไรก่อนด/บ และภาษเีงนิได ้ 53.85 -1093.58 -891.51 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ -923.58 -2,049.23 -1,455.30 
กาํไรต่อหุน้ (บาท) -0.58 -1.28 -0.91 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 2555  2554  2553  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.23 0.19 0.32 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) N/A N/A -256.93 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 0.61 -11.33 -8.12 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) N/A N/A N/A 
อตัราสว่นหมุนเวียนทรพัยส์ิน (เทา่) 1.53 0.92 0.89 
อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (%) 0.66 -5.99 -6.99 
EBIT Margin (%) 0.4 -12.34 -9.09 
อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -6.82 -23.13 -14.84 
อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 2555  2554  2553  

อตัราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 50.94 -9.08 39.53 
อตัราการเปลี่ยนแปลงตน้ทนุขาย 41.47 -9.92 27.57 
อตัราการเปลี่ยนแปลงรายไดร้วม 52.88 -9.65 37.7 
อตัราการเปลี่ยนแปลงคา่ใชจ้า่ยรวม 35.54 -6.95 24.01 
อตัราการเปลี่ยนแปลงกาํไรสทุธ ิ N/A N/A N/A 
วงจรเงินสด 2555  2554  2553  

อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 9.8 5.89 5.57 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 37.24 61.97 65.51 
อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 29.05 16.99 13.7 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 12.57 21.49 26.63 
อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 3.79 2.94 3.17 
ระยะเวลาชาํระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ (วนั) 96.41 124.12 115.32 
วงจรเงินสด (วนั) -46.61 -40.66 -23.17 
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14. การวเิคราะห์ผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

บรษิทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิประจาํปี 2555 สิ'นสดุ ณ วนัที* 
31 ธนัวาคม 2555 ของบรษิทั และบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี' 

 
1. ผลการดาํเนินงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดปี สิ'นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2555 
เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2554 สิ'นสดุวนัที* 31 ธนัวาคม 2554 โดยมสีาระสาํคญัดงันี' 

1.1 รายได้ 
ในปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดร้วม 13,544.01 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 4,684.88 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

52.88 เมื*อเทยีบกบั ปี 2554 โดยเป็นรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 13,114.28 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 4,426.08 ลา้น
บาท หรอืเพิ*มขึ'น 50.94% เมื*อเทยีบกบัปีก่อน ที*มยีอดขายรวม 8,688.20 ลา้นบาท เนื*องจากมยีอดคําสั *งซื'อคา้งจาก
ปญัหาอุทกภยัในปี 2554  ส่งผลใหบ้รษิทัเร่งการผลติเพื*อส่งมอบ รวมทั 'งนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล ทําใหม้คีวาม
ตอ้งการซื'อรถยนตเ์พิ*มขึ'น 

1.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย 
ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มตีน้ทุนขาย 13,028.04 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 3,819.07 ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ'นรอ้ย

ละ 41.47 เมื*อเทยีบกบัปีก่อน โดยต้นทุนขายผนัแปรตามยอดขายที*เพิ*มขึ'น ซึ*งในปี 2555 มอีตัรากําไรขั 'นต้นดขีึ'นเมื*อ
เทยีบกบัปีก่อน เนื*องจากยอดขายที*เพิ*มมากขึ'น รวมทั 'งมกีารควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงที*ไดด้ขี ึ'น  

ค่าใชจ้่ายในการขายประจําปี 2555 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย จํานวน 89.65 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 33.44 ลา้น
บาท หรอืเพิ*มขึ'นรอ้ยละ 59.50 เมื*อเทยีบกบัปีก่อน  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประจาํปี 2555 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย จาํนวน 372.47 ลา้นบาท ลดลง 315.06 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 45.82 เมื*อเทยีบกบัปีก่อน เนื*องจากในปี 2554 บรษิทัย่อยแห่งหนึ*งมกีารรบัรูด้อ้ยค่าเครื*องจกัร
และอุปกรณ์โรงงานจาํนวน 370 ลา้นบาท 
 ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบี'ยจ่าย) ประจาํปี 2555  จาํนวน 975.44  ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 20.51 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 2.15  เมื*อเทยีบกบัปีก่อน เนื*องจากในปี 2555 บรษิทัไดบ้นัทกึดอกเบี'ยในอตัราผดินดัทั 'งจาํนวน    

1.3 กาํไร 
ปี 2555 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิ923.58 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 1,125.65 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 54.93 

เมื*อเทยีบกบัปีก่อน โดยมอีตัรากําไรขั 'นต้นดขีึ'นเมื*อเทยีบกบัปีก่อน เนื*องจากยอดขายที*เพิ*มมากขึ'นสามารถชดเชย
ค่าใชจ้่ายคงที* รวมทั 'งมกีารควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงทไีดด้ขี ึ'น  
 

2.  ฐานะทางการเงิน 

ในปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 8,992.72 ลา้นบาท หนี'สนิรวม 12,238.51 ลา้นบาท และ
สว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ 3,245.79 ลา้นบาท 
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 2.1 สินทรพัย ์
ปี 2555  บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 8,992.72 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 245.22  ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ'น

รอ้ยละ 2.80 เมื*อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื*องจากรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ*มขึ'น 451.86 ลา้นบาทและลูกหนี'
การคา้เพิ*มขึ'นจาํนวน 394.89 ลา้นบาท   

2.2 หนี&สิน         
ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีนี'สนิรวม 12,238.51 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 1,168.80 ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ'นรอ้ย

ละ 10.56 เมื*อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากรายการที*เพิ*มขึ'นประกอบดว้ยเงนิกู้ยมืระยะยาวที*ปรบัปรุง
รายการเป็นหนี'สนิที*ถงึกาํหนดชาํระแลว้จาํนวน 264.68 ลา้นบาท และเจา้หนี'การคา้ จาํนวน  1,001.29 ลา้นบาท 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น         
ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมตดิลบ 3,245.79 ลา้นบาท เพิ*มขึ'น 923.58 ลา้นบาท 

โดยปี 2554  มจีาํนวนตดิลบ 2,322.21  ลา้นบาท ซึ*งเป็นผลจากบรษิทัมขีาดทุนสทุธใินปี 2555  

สภาพคล่อง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

2553 2554 2555 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงนิทุน
หมุนเวยีน -1,455.3 -2,049.23 -923.58 

- กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 404.61 -59.15 1,126.44 
      - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน -258.85 -252.41 -236.37 
      - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ -320.82 144.8 -438.21 
กระแสเงนิสดสทุธเิพิ�มขึ/น (ลดลง) -175.06 456.36 451.86 

  
บริษัทฯ และ บริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในช่วงปี 2555 จํานวน 1,126.44 ล้านบาท มีกระแส

เงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 236.37  ล้านบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 438.21 ล้านบาท 
ทั /งนี /กระแสเงินสดสทุธิ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เพิ4มขึ /น 451.86 ล้านบาท   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีรอบปีบัญชีสิ%นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2555 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)    
  

รายการ ชื4อบริษัทผู้จ่าย ชื4อผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 
1 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช 

นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา 
นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน   
สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

3,350,000 
2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ4ง จํากดั 1,250,000 
3 บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั4นแนล จํากดั 750,000 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 5,350,000 
 

 



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

1 นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ 59 - Business Administration, Eastern New Mexico University 22.72 1) กลุ่มตระกลู 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พนัธ์พาณิชย์" 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั ชบุสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า 
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากดั ค้าข้าวและโรงสีข้าว 

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2517 - ปัจจบุนั ที ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2550 - 2552 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2549 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

2546 - 2556 ประธานชมรม ชมรมความร่วมมือไทย - ฮีโน่ ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2545 - 2546 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2544 - 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

2539 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท วายเอสภณัฑ์ จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2537 - 2547 อาจารย์สอน โรงเรียนนายร้อยตํารวจ งานราชการ

2523 - 2549 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2516 - 2523 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

2516 - 2523 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2 นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์ 56 - Business Administration, Eastern New Mexico University 3.82 2) กลุ่มตระกลู 2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พนัธ์พาณิชย์" 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั ชบุสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า 
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ ห้างหุ้นส่วน พี-พลอยยนต์ ขายและให้เช่ารถยนต์

2549 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

2548 - 2551 กรรมการบริหารความเสี ยง บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2545 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2544 - 2549 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

2539 - 2552 กรรมการ บริษัท วายเอสภณัฑ์ จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2522 - 2549 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

3 นายเคียง บญุเพิ ม 75  - Bachelor of Law and Thai Barrister of Law        0  - 2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยนูีคคอยล์เซ็นเตอร์  ผลิตสแตนเลส

 - Related training programs held by the Thai Institute  2539 – ปัจจบุนั ข้าราชการบํานาญ สํานกังานศาลยตุิธรรม และกรรมการกฤษฎีกา  หน่วยงานราชการ

 - Director Accreditation Program (DAP)  Year 35/2005  2539 อธิบดีผู้ พิพากษาศาลอทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์  หน่วยงานราชการ

4 นางอรสโรชยา บนุนาค 64 - Bachelor of Finance,  Wellington Polytechnic, New Zealand 1.71 กลุ่มตระกลู 2533 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารอาวโุส บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) "พนัธ์พาณิชย์" 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

5 นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล 60 - Diploma of Secretary 0.74 กลุ่มตระกลู 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์5 นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล 60 - Diploma of Secretary 0.74 กลุ่มตระกลู 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  American Institute, Washington D.C., U.S.A. "พนัธ์พาณิชย์" 2549 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั น จํากดั จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค

2541 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดกัส์ จํากดั ผลิตสินค้าอปุโภคและเครื องสําอางค์

2526 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เยเนอรัล แคนดี M จํากดั ผลิตสินค้าประเภทลกูอม ขนม

2517 - 2526 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คอนติเนนตลั-ฟาร์ม จํากดั ผลิตยา 

2516 - 2526 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท แอล แอนด์ ซนัส์ จํากดั นําเข้ายาสําเร็จรูป และเคมีภณัฑ์

2514 - 2516 เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

6 นางอมัพร  นิลภิรมย์ 60 - Diploma in private Secretarial Practice : 0.42 กลุ่มตระกลู 2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  Penang Institute Academy of Commerce , Malaysia (1972) "พนัธ์พาณิชย์" 2551 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี ยง บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- Executive Educational Program, The Boss: 2550 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

  Management and Psychology Institute (1977) 2549 - 2550 กรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: 2544 - 2550 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ ง จํากดั ออกแบบและผลิตเครื องมือการผลิต

 -  Executive Educational Program (1997) 2534 - 2550 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

 The Boss,Management and Psychology Institute 2533 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายจดัซื Mอ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

 - Personality Development Program(1998)

 Women Personal Development Association

  Management and Psychology Institute (2004)
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 2006)

 -หลกัสตูร Democracy Development Program (Isoc 2006)

- Inventory Counting&Management for cost saving program :

  Management Consultant Co.,Ltd. (2007)

- Ideal Purchasing Role: 

  Alpha Management Consultant Co.,Ltd (2007)

 -Executive Education Program (2007)

  The Boss,Management and Psychology Institute

- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)

 - โครงการฝึกอบรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหารกองทพัอากาศ รุ่น 4(2009)

 - Doctor of Philosophy in Business Administration :

    Golden State University ( 2010 )

 - ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปัจจบุนั )

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพื อประสิทธิภาพการไกล่เกลี ยข้อพิพาทใน

   ศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 )

 - ผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาชนและครอบครัวจงัหวดัราชบรุี (2554)

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง ( 2554 )

7 นางพรจิต  พนัธ์พาณิชย์ 58 - Diploma in Private Secretarial Practice: 0.54 กลุ่มตระกลู 2552 - ปัจจบุนั ที ปรึกษาอาวโุส บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากดั จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า7 นางพรจิต  พนัธ์พาณิชย์ 58 - Diploma in Private Secretarial Practice: 0.54 กลุ่มตระกลู 2552 - ปัจจบุนั ที ปรึกษาอาวโุส บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากดั จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า

  Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972) "พนัธ์พาณิชย์" 2550 - ปัจจบุนั กรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

- Executive Educational Program, The Boss: 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  Management and Psychology Institute: (1997) 2546 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

 - Factory safety Program (1999) 2547 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากดั จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า

  Department of Labor Protection and Welfare,Ministry of Labor 2533 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายขาย และผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): 2523 - 2533 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

  Thai Institute of Directors 

- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: 

  Management and Psychology Institute: (2004)

 - Factory police Training Course National Factory Police Club (2005)

 - Democracy Development Program (ISOC 2006)

- Marketing for The Boss: 

  Management and Psychology Institute (2007)

- Inventory Counting & Management for Cost Saving Program:

  Alpha Management Consultant Co., Ltd. (AMC 2007)

- Ideal Purchasing Role:

  Alpha Management Consultant Co.,Ltd. (AMC 2007)  Alpha Management Consultant Co.,Ltd. (AMC 2007)

- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)

- โครงการฝึกอบรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหารกองทพัอากาศ รุ่น 4(2009)

 - Doctor of Philosophg in Business Administration (2010)

 - ผู้ประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปัจจบุนั )

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพื อประสิทธิภาพการไกล่เกลี ยข้อพิพาทใน

   ศาลแขวงพระนครเหนือ (2553)

 - อบรมหลกัสตูร ความรู้เบื Mองต้น และเทคนิคการไกล่เกลี ยข้อพิพาท

   ศาลตลิ งชนั ( 2554 )

8 พลโทไตรรัตน์  ปิ นมณี 68 - วิทยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า - - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ �นส่วนรถยนต์

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 3/2004) 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP12/2004) 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วนั ชวน เอ็นจิเนียริ$ง จํากดั เหมืองแร่

- หลกัสตูร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/ 2005) 2544 - 2547 ที ปรึกษาพิเศษ ผบ. ทหารสงูสดุ กองบญัชาการทหารสงูสดุ หน่วยงานราชการ

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 25/2006)

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 69/2006)

- หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP 14/ 2006

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)

- หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008)- หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008)

9 นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี 60 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง - - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2547 - ปัจจบุนั เจ้าหน้าที คดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- หลกัสตูรสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที คดีพิเศษ รุ่นที  3 2545 - 2546 หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย สํานกังานสรรพากร พื Mนที สมทุรปราการ 2 หน่วยงานราชการ กรมสรรพากร

- หลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าที ตามพ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม 2542 - 2545 สรรพากรอําเภอ สํานกังานสรรพากร พื Mนที สมทุรปราการ 1 หน่วยงานราชการ กรมสรรพากร
  การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- Sasin Graduate Institute of Business Administration of 

  Chulalongkorn University (Financial Thinking for Non-Financial

  Manager 2007)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 12/2004)

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005)

- หลกัสตูร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/2005)

- Terrorism Financing and Money Laundering of The Federal

  Bureau of Investigation and the Internal Revenue Service - 

  Criminal Investigations Division. (2005)

- หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting(QFR 4/2006)

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 14/2006)- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 14/2006)

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC/2006)

- หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ (2008)

10 พลตํารวจตรีวนัชยั  วิสทุธินนัท์ 74 - รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  - - 2548 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์
- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 2551 - ปัจจบุนั ที ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 2551 - ปัจจบุนั ที ปรึกษากิตติมศกัดิ� กรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม วฒุิสภา หน่วยงานราชการ

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 2551 - 2551 ที ปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร หน่วยงานราชการ
 - หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting(QFR 4/2006) (ICT) (ICT)

 - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 2548 - 2549 ที ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ หน่วยงานราชการ

 - หลกัสตูร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 2547 - 2549 ที ปรึกษากรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระวฒุิสมาชิก หน่วยงานราชการ

 - Rights (SARs) Way 2006 2546 - 2549 ที ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ

 -  หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยู่รอดของกิจการ

11 นายปิยพร  ลิ Mมเจริญ 55 - MBA, University of Louisville Kentucky - - 2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

- Diploma in Business Admistration, Eastern New Mexico University 2549 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 12/2004) 2529 - ปัจจบุนั กรรมการที ปรึกษา บริษัท ระยองสตาร์ จํากดั โรงแรมและศนูย์การค้า

2553 - ปัจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

12 นายฐาณิสร์  ธนะสนุทร 63 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื องกล California State University, USA.  - - 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2542 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2517 -  2541 ผู้จดัการฝ่าย บริษัท ไทย สวีดิช แอสเซมบลี จํากดั ประกอบรถยนต์

13 นายสรุพนัธ์  กนัเขตต์ 63 - Bachelor of Art, Teri University, JAPAN  - - 2546 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์13 นายสรุพนัธ์  กนัเขตต์ 63 - Bachelor of Art, Teri University, JAPAN  - - 2546 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ผลิตชิ Mนส่วนรถยนต์

2515 - 2546 ผู้จดัการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลิตรถยนต์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

หมายเหต ุ: 1) รวมหุ้นของมารดา จํานวน 313,183,860 หุ้น / รวมหุ้นของภรรยา จํานวน 400,000 หุ้น 

2) รวมหุ้นของบตุร จํานวน 11,770,000 หุ้น 

3) นางสาวพิไลพรรณ  ลธัธนนัท์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั(มหาชน) ตั2งแต่วนัที6 27 พฤษภาคม 2554



        บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2554

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
ลําดับ ชื)อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ์















                     บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 

   
   

รายละเอียดเกี�ยวกับการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ยานภณัฑ์ จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 

 

รายชื�อกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

YNP YNPE YNPI YSP WETCO YDT 1 2 

1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ X  X D D D D  
2. นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์ D, EM  D, EM  D D  D 
3. นายเคียง  บญุเพิ-ม D        

4. นางอรสโรชยา  บุนนาค D, EM D, EM D, EM      
5. นางอมรรัตน์  องัคเศกวไิล D        
6. นางอมัพร  นิลภิรมย์ D, EM        

7. นางพรจิต  พนัธ์พาณิชย์ D,EM  EM      
8. นางสาวพิไลพรรณ  ลธัธนนัท์ D D, EM       
9. พล.ท.ไตรรัตน์  ปิ- นมณี D        

10. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี D        
11. พล.ต.ต.วนัชยั  วสิทุธินนัท์ D        
12. นายปิยพร  ลิ <มเจริญ D        

13. นายสรุพนัธ์  กนัเขตต์ EM        
14. นายฐาณิสร์  ธนะสนุทร EM        
หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EM = กรรมการบริหาร 

 
YNP  หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
YNPE หมายถงึ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ-ง จํากดั 
YNPI  หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์อินเตอร์เนชั-นเนล จํากดั 
YSP หมายถงึ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั 
WETCO หมายถงึ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั  
YDT หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

Uบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1. บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากดั ดําเนินธุรกิจ  ค้าข้าวและโรงสีข้าว  
2. ห้างหุ้นส่วน พี-พลอยยนต์ ดําเนินธุรกิจ ขายและให้เช่ารถยนต์ 
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