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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ของคนไทยท่ีพร้อมจะเตบิโตให้เป็นหนึง่ในภมูิภาคเอเชียถึงพร้อม

ด้วยเทคโนโลยีอนัลํา้สมยัในการผลิตชิน้สว่นยานยนต์   รวมถึงระบบด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ   ด้วย

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุ ณภาพได้มาตรฐานระดบัโลก   กระบวนการผลิตเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและคํานงึความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม  และการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี 

พันธกิจ (Mission) 

บริษัทมุง่มัน่ในการพฒันาเทคโนโลยีทางด้าน การออกแบบ  และเทคโนโลยีด้านการ ผลิต รวมถึงการ

บริหารจดัการอยา่งยัง่ยืน  การให้ความสําคญัทางด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีคณุภาพมีความรู้ความ

ชํานาญระดบัสากล    เพ่ือทําการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานระดบัโลกให้มีความทดัเทียมได้กบั

นานาอารยะประเทศ   โดยมีการสร้างเสริมความเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์กร   ท่ีทกุคนมีความรู้ รับผิดชอบ

ต่อสงัคม   พร้อมทัง้เน้นถึงมาตรฐานความปลอดภยัในการทํางาน   และหว่งใยใสใ่จตอ่สิ่งแวดล้อม

โลก  ประกอบกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี   มีการบริหารความเส่ียง  มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย   พร้อมทัง้มุง่ขยายฐานธุรกิจสูค่วามเป็นเลิศในอตุสาหกรรมยานยนต์    เพ่ือตอบสนองตอ่

นโยบายของภาครัฐในการผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางในการผลิตและสง่ออกยานยนต์ของภาคพืน้

อาเซียน  
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สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท   

ในปี 2560  ภาคการผลติทัว่โลกกําลงัเคลือ่นเข้าสูม่ิติใหม ่ โดยเฉพาะการพฒันากระบวนการดําเนินงานบน

พืน้ฐานของอตุสาหกรรม 4.0 ซึง่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพประสทิธิผลให้มีมลูคา่เพิ่ม รองรับการเปลีย่นแปลงของสภาวะ

เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและนอกประเทศได้อยา่งเทา่ทนั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ ก็คาดการณ์วา่นา่จะฟืน้ตวัขึน้มาอยูร่ะดบั 800,000  คนั  เนื่องจาก

ทางรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมุง่เน้นการพฒันาประเทศไปในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านการ

คมนาคมขนสง่ โดยจะมุง่เน้นไปยงัระบบรถไฟฟ้าระบบราง   การตดัถนนทางเช่ือมเส้นใหมไ่ปยงัภมูิภาคตา่งๆ รวมไปถึงการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ  

 ปัจจบุนัรัฐบาลไทยให้ความสาํคญักบัการสนบัสนนุการผลติรถยนต์และชิน้สว่นแบบใช้นวตักรรม และการใช้

เทคโนโลยีมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนนุให้ใช้รถที่มีการขบัเคลื่ อนด้วยพลงังานไฟฟ้า ซึง่คาดวา่ในปี 2560 นี ้

ประเทศไทยนา่จะสามารถผลติรถยนต์ด้สงูเป็นอนัดบัท่ี 13  ของโลก  มลูคา่สง่ออกสนิค้าในหมวดรถยนต์  สงูกวา่ 9.2  แสน

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  12  ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดของสนิค้าไทยทัง้หมด  โดยภาคการผลติรถยนต์ในประเทศมี

โอกาสที่จะทํายอดได้สงูขึน้ประมาณร้อยละ 2 ถึง 7    คิดเป็นจํานวนรถยนต์ อยูท่ี่  785,000 – 825,000 คนั  ขณะที่ตลาด

สง่ออกก็มีแนวโน้มที่จะขยายตวัร้อยละ 1 ถึง 6  คิดเป็นปริมาณรถยนต์อยูท่ี่ 1,200,000 – 1,260,000  คนั ซึง่จากทิศทาง

ดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงความต้องการชิน้สว่นในประเทศมีปริมาณสงูขึน้  ตลาดรถยนต์ถือวา่มีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้จากปีที่

แล้ว ถือเป็นโอกาสอนัดีสาํหบัธุรกิจเก่ียวเนื่องในอตุสาหกรรมนี ้

จากสภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วสง่ผลให้กลุม่ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) มีการพฒันาอตุสาหกรรมโดยใช้

นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นมากขึน้  โดยมีการออกแบบใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและความได้เปรียบในการแขง่ขนั

ให้แก่อตุสาหกรรมยานยนต์ เพื่อตอบรับกบัสถานการณ์  และการสร้างยอดขายให้ครอบคลมุไปยงักลุม่อตุสาหกรรมอื่นๆ ได้

เช่นกนัอาทิเช่น กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ื องจกัรกลหนกั  รถแม็คโคร รวมถึงการมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา

ระบบการบริหารการจดัการท่ีด ี

 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์องค์กรให้มีความแข็งแกร่งมัน่คงยิ่งขึน้ไป และมีแนวคิด

ที่จะพฒันาบริษัทให้มีการเจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน มีความโปร่งใส  สจุริต และเป็นธรรม ภายใต้หลกั ธรรมาภิบาลที่ดี  

ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืน  มุง่หวงัที่จะเป็นผู้นําทางด้านอตุสาหกรรมยายนต์แนวหน้าของประเทศ

ตอ่ไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ  ผมขอขอบคณุผู้มีอปุการคณุผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่น  ผู้ ถือหุ้น  รวมถึงพนกังาน

และผู้บริหารของบริษัทฯ   หนว่ยงานทัง้ทางภาครัฐ  เอกชน  กลุม่ลกูค้า คูค้่า  และพนัธมิตรทางธุรกิจ  สาํหรับความทุม่เท 

ความจริงใจ ที่อทุิศให้ และให้การสนบัสนนุอยา่งดีตลอดปีที่ผา่นมา   ในการให้การสนบัสนนุธุรกิจของเราด้วยดีเสมอมา    

 

                          ( นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ ) 
                                                       ประธานกรรมการบริษัท  
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1 ความเป็นมา และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 
บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”) ก่อตัง้เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2495 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 

2.5 ล้านบาท โดยตระกลูพนัธ์พาณิชย์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นขึน้รูป

โลหะ (Press Part ) โดยเร่ิมแรก มีโรงงานตัง้อยูใ่นซอยสขุมวิท 81 ถนนสขุมุวิท จงัหวดักรุงเทพฯ ดําเนินการ ผลติชิน้สว่น

อะไหลส่าํหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่ จนประสบความสาํเร็จและเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง ตอ่มาได้ขยายสายการผลติไปสู่

ชิน้สว่นรถยนต์ประเภทตา่งๆ เพื่อจําหนา่ยทัว่ประเทศ  

ปี 2515  ได้รับคดัเลอืกจาก บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ผู้นําตลาดรถบรรทกุขนาดใหญ่ ให้เป็นผู้ผลติชิน้สว่น

ทอ่ไอเสยีของคา่ยรถยนต์ ฮีโน ่(HINO) แตเ่พียงผู้ เดียว  

ปี 2517  ได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้ผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยีรถยนต์และงานป๊ัมขึน้รูปโลหะให้กบับริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั  

ปี 2520  บริษัทได้สร้างโรงงานใหมข่ึน้ บนพืน้ท่ี 9 ไร่ ในเขตอําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อเพิ่มกําลงัการผลติรองรับ

การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ 

ปี 2536  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

ปี 2539     -   เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท ซงัโกะ  

จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึง่เป็นผู้ออกแบบทอ่ไอเสยีรถยนต์ให้กบัคา่ยรถโตโยต้า ประเทศญ่ีปุ่ น  

-  จดัตัง้บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพื่อดําเนิน

ธุรกิจผลติชิน้สว่นรถยนต์ และประกอบชดุทอ่ไอเสยีรถยนต์ให้แก่คา่ยรถ TOYOTA และเป็นผู้ผลติชิน้สว่นทอ่

เหลก็ (Pipe) สาํหรับรถยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการทัว่ไป  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน YSP ร้อยละ 18 ของทนุจดทะเบียน 

ปี 2542  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  244  ล้านบาท และได้มีการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  

โดยมีการผลติชิน้สว่นรถไถนา จําหนา่ยให้บริษัท รุ่งเพชร เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั ซึง่เป็นผู้นําในตลาดรถไถนาใน

ประเทศไทย 

ปี 2543  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  360  ล้านบาท และได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานคุ ณภาพสากล ISO 

9002:1994 และ QS 9000:1998 

ปี 2544  -   เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 469 ล้านบาท  

-  ร่วมทนุกบั บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากดั ซึง่เป็นผู้ออกแบบทอ่ไอเสยีให้กบัคา่ย

รถยนต์ จี เอ็ม (GM)/ อีซูซุ (ISUZU)  

-  จดัตัง้บริษัท วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ใน

เขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อประกอบชดุทอ่ไอเสยีสาํหรับรถบรรทกุขนาด 1 ตนั (รถกะบะ) ให้กบัคา่ย

รถ GM / ISUZU ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน  

4.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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-  เซ็นสญัญาร่วมมอืทางด้านเทคนิค กบับริษัท โชนนั ยนูิเทค จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึง่เป็นผู้ออกแบบและ

พฒันา (Developer) ชิน้สว่นขาคนัเร่ง ขาเบรค และขาคลชั ให้กบัคา่ยรถ ISUZU และเร่ิมขยายฐานลกูค้าไปยงั

ผู้ผลติรถยนต์คา่ยอื่น ได้แก่ คา่ยรถ ฮอนด้า (HONDA) และ จี เอ็ม (GM) สง่ผลให้ยอดคําสัง่ซือ้และปริมาณการ

ผลติเพิ่มขึน้มาก  

-   กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้จดัตัง้ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (YNPE) ซึง่เดิมเป็นหนว่ยธุรกิจ

หนึง่ของบริษัท และสร้างโรงงาน ในเขต บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ดําเนินธุรกิจออกแบบ และผลติเคร่ืองมือที่

ใช้ในการผลติ (Tooling) ได้แก่ แมพ่ิมพ์ (DIE) ตวัจบัยดึ (JIG) เคร่ืองมือตรวจเช็คคณุภาพ (Checking Fixture) 

และ อปุกรณ์การผลติ (Equipment) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของกลุม่ให้สามารถดําเนินการผลติได้อยา่งครบวงจร  

ปี 2545  -    เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 603 ล้านบาท  

-   กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้จดัตัง้ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่เนล จํากดั (YNPI) ซึง่เดิมเป็นหนว่ยธุรกิจหนึง่ของ

บริษัทฯ เพื่อผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นรถยนต์เพื่อใช้ทดแทนชิน้สว่นเดิม (REM : Replacement Equipment 

Manufacturing) และดําเนินการขยายสายการผลติชิน้สว่นโลหะไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เช่น รถจกัรยานยนต์ 

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ปี 2546  -    เดือนมิถนุายน  บริษัท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 722 ล้านบาท 

-   เดือนกนัยายน บริษัท ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุม่ เพื่อให้เกิดความชดัเจนและ โปร่งใส

ในการดําเนินธุรกิจ  เนื่องจากบริษัท มีการทําธุรกรรมกบั บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (YNPE) และ 

บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่เนล จํากดั (YNPI) อยา่งตอ่เนื่อง โดยให้บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) เพิ่ม

ทนุจดทะเบียนเป็น 917 ล้านบาท เพื่อเข้าซือ้หุ้น YNPE และ YNPI จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยภายหลงัปรับ

โครงสร้าง YNP จะถือหุ้นใน YNPE และ YNPI ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 -  เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 1,060 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุให้กบันกัลงทนุภายนอก ซึง่ได้แก่ นกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุอื่นๆ และนําเงินมาใช้ลงทนุในเคร่ืองจกัร

สาํหรับโรงงานแหง่ใหม ่ 

ปี 2547 -    ซือ้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง เพื่อขยายโรงงาน 2 

   -  เดือนกมุภาพนัธ์ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน จํากดั และมีมติให้แปลงมลูคา่หุ้นท่ี

ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกบัเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,060 ล้านบาท เป็น 

1,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 108 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

-  เดือนมิถนุายน คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจดัตัง้ บริษัทยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจ ด

ทะเบียนเร่ิมต้น 20 ล้าน โดยเป็นการร่วมลงทนุระหวา่งบริษัทยานภณัฑ์ 30% และบริษัทร่วมลงทนุกบับริษัท    

ไดโซ อินดรัสตรีส์ จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น) 70% ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านในด้านชบุสด้ีวยกระแสไฟฟ้า (EDP: 

Electron Deposit Painting) ประกอบธุรกิจชบุสชิีน้สว่นขึน้รูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับการทําธุรกิจของ

ยานภณัฑ์ให้ครบวงจรและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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-   เดือนธนัวาคม เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีท้ัง้หมด 40 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน

จํานวน 37 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานบริษัท บริษัทยอ่ ยและบริษัทร่วม  จํานวน 3 ล้านหุ้น 

โดยหลงัจากการเสนอขายครัง้นีบ้ริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,260 ล้านบาท  

ปี 2548      -   นําหลกัทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนมกราคม   สาํหรับหุ้น

สามญัที่ยงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 68 ล้านหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราว

ตอ่ไปหลงัจากได้เสนอได้ทําการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลาในการเรียกชําระ 

-   เดือน กมุภาพนัธ์ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YSP) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุ ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ าก

เดิม เป็น 1,214,000,000 บาท   คณะกรรมการบริษัท YNP ได้มีมติอนมุตัิให้ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามสดัสว่น  

การถือหุ้นเดิมคือร้อยละ 17.53 และเพิ่มสดัสว่นในการลงทนุจากเดิม เป็นร้อยละ 20.22  

-   เดือน มีนาคม บริษัทร่วมทนุ คือ บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย ) จํากดั (YDT) ได้เปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์เพื่อดําเนินธุรกิจประเภทชบุสชิีน้ช่วนขึน้รูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) 

ซึง่บริษัทดงักลา่ว เป็นการร่วมทนุระหวา่ง บริษัท ไดโซะ อินดสัตรีส์ จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น ) และบริษัทฯ โดย

สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 70:30 ตามลาํดบั 

-   เดือนกรกฎาคม เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 68 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

ปี 2549    - ซือ้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน 3 

-   เดือนมีนาคม บริษัท ได้รับใบประกาศนียบตัรการรับรองคณุภาพ มาตรฐานสากล ISO/TS16949  เดือน 

มีนาคม บริษัท ได้เร่ิมก่อสร้างโรงงานแหง่ที่ 3 ณ อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา บนเนือ้ที่ 217 ไร่ 2            

งาน 1 ตารางวา เนื่องจากการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของอตุสาหกรรมยานยนต์ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นท่ีต้อง 

 ทําการเพิ่มกําลงัการผลติเพื่อรองรับคําสัง่ซือ้ของลกูค้าที่เพิ่มมากขึน้ 

ปี 2550 -    เดือน กมุภาพนัธ์ บริษัท ได้มีพิธีเปิดโรงงานแหง่ที่ 2 อยา่งเป็นทางการ ซึง่โรงงานดงักลา่วตัง้อยูเ่ลขที่ 3       

บนถนน ก่ิงแก้ว-ลาดกระบงั อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

 -   เดือน สงิหาคม บริษัทได้มีการ ลงนามรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคและการตลาด กบั บริษัท ไดร์ฟโซล 

เวิล์ดไวร์ จํากดั (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ออกแบบ ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครัช และ ก้านคอพวงมาลยั สาํหรับ

คา่ยรถยนต์ จีเอ็ม 

-   เดือน กนัยายน บริษัท ได้เร่ิมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานแหง่ที่ 3 ในระยะที่  1 เพื่อรองรับปริมาณ       

คําสัง่ซือ้และเป็นการขยายกําลงัการผลติของกลุม่บริษัท 

ปี 2551 -   เดือน มิถนุายน บริษัท ได้มีมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีการแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้น 

                  ละ 1 บาท และเพิ่มจํานวนหุ้นสามญัจากเดิม 320 ล้านหุ้น เป็น 1,600 ล้านหุ้น 
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ปี 2552 -   เดือน เมษายน บริษัท ได้มีการขายหุ้น บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั คืนให้กบั บริษัท ซงัโกะ จํากดั (ประเทศ

ญ่ีปุ่ น) ทําให้สดัสว่นลดลงจาก 20.24% เป็น 9.55% คิดเป็นมลูคา่ 651 ล้านบาท 

ปี 2554  -  บริษัทฯ ได้มีการขาย หุ้นของบริษัท วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย ) จํากดั (Walker Exhaust (Thailand) 

Co.,Ltd. : WETCO) ที่ถืออยู ่ 25%  เปอร์เซ็นต์  คิดเป็นมลูคา่ประมาณ  115  ล้านบาท 

ปี 2556 -  บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหนีจ้ากสถาบนัการเงินหลกั 2 แหง่ คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) มีกําไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีจํ้านวน 595 ล้านบาท 

ปี 2557 -  บริษัท ได้มีการขายหุ้น บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั คืนให้กบั บริษัท ซงัโกะ จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น ) ทําให้

สดัสว่นลดลงจาก 9.55% เป็น 0.50% คิดเป็นมลูคา่ 807  ล้านบาท 

ปี  2560   - ทางบริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ได้ย้ายที่ทําการสาํนกังานใหญ่  เลขที่  42  สขุมุวิท 81 แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยูเ่ลขที่  70 หมุ ่1  ถนนบาง

นาตราด  (ก่ิงแก้ว ลาดกร ะบงั)  ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ   พร้อมทัง้บริษัทในเครือ  

2 บริษัท  1)  บริษัท ยานภณัฑ์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  ได้ย้ายสาํนกังาน  เลขท่ี  42  สขุมุวิท 81 แขวงบาง

จากเขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยูเ่ลขที่  70 หมุ ่1 ถนน

บางนาตราด (ก่ิงแก้ว ลาดกระบงั) ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ   2)  บริษัท วาย เอ็น พี 

เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  ได้ย้ายที่ตัง้สาํนกังานใหญ่   ตัง้อยูเ่ลขที่  42  สขุมุวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ  และโรงงาน  ตัง้อยูเ่ลขที่  64  ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ  มาตัง้ยงับริษัท 

ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยูเ่ลขที่  70 หมุ ่1 ถนนบางนาตราด (ก่ิงแก้ว ลาดกระบงั) ตําบล ราชา

เทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ   

2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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บริษัทและบริษัทยอ่ย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจดัการโดยผู้บริหารกลุม่เดียวกนั เสมือนวา่บริษัท

ยอ่ยเป็นหนว่ยธุรกิจหนึง่ของบริษัท 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัผลติชิน้สว่นขึน้รูปโ ลหะสาํหรับรถยนต์เพื่อสง่โรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความ

เช่ียวชาญในด้านการผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยี ชิน้สว่นงานขึน้รูปโลหะ ขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาคลชั เป็นพิเศษ นอกจากนัน้ ยงัมี

การผลติชิน้สว่นสาํหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร บริษัทยอ่ย YNPI ประกอบธุรกิจ (Trading Raw Material ) 

บริษัทยอ่ย YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลติเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ (Tooling) ซึง่ได้แก่ แมพ่ิมพ์ (DIE) ตวัจบัยดึ 

(JIG) เคร่ืองมือตรวจเช็คคณุภาพ (Checking Fixture) และอปุกรณ์การผลติ (Equipment)  

 

ปัจจบุนักลุม่บริษัท มีการให้บริการผลติชิน้สว่นรถยนต์แบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดงันี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชิน้ส่วนขึน้รูปโลหะส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่น  
ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุง่เน้นไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบง่กลุม่ 

ผลติภณัฑ์ได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก ่

(1) ชดุทอ่ไอเสยี/ ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถยนต์นัง่ รถบรรทกุขนาด 1 ตนัจําหนา่ยให้กบัรถยนต์โตโยต้าทกุรุ่น และ
ชดุทอ่ไอเสยี/ ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถบรรทกุสบิล้อ จําหนา่ยให้แก่คา่ยรถ ฮีโน ่และนิสสนัแตเ่พียงผู้ เดียว 

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

(3) ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่น (Press Parts ) สาํหรับรถยนต์ รถบรรทกุขนาด 1 ตนั รถแทรกเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่นอีกกวา่ 3,000 รายการ 

 



                          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    

12 

 

บริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุ มีการแบง่การดําเนินงานผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ ดงันี ้
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน) (“YNP”) 

ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ ในลกัษณะของการ

ผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufactur ing) จําหนา่ยตรง ให้กบัผู้ผลติรถยนต์ ผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผู้ผลติ

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และจําหนา่ยผา่นบริษัทร่วมทนุ YSP บริษัท มีผลติภณัฑ์หลกัดงันี ้

 ชดุทอ่ไอเสยี/ ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับรถยนต์นัง่ รถบรรทกุขนาด 1 ตนั  และรถบรรทกุสบิล้อ   
 ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขา คลชั (Accelerate Break Clutch ) สาํหรับรถยนต์นัง่ และรถบรรทกุขนาด 1 ตนั โดย

ปัจจบุนับริษัทผลติชดุ ABC สาํหรับรถอีซูซ ุและ รถโตโยต้าทกุรุ่น 
 ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่น (Press Parts ) สาํหรับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 
 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทผลติรถยนต์เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิแบบชิน้สว่นรถยนต์ (Drawing) YNP จะรับคําสัง่ซือ้จากบริษัท

ผลติรถยนต์คา่ยตา่งๆ โดยตรง หรือเรียกได้วา่ บริษัทเป็นผู้ผลติชิน้สว่น First Tier สว่นในกรณีที่บริษัท Developer ของคา่ย

รถยนต์ที่ร่วมลงทนุกบับริษัท ซึง่ได้แก่ Sango เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิชิน้สว่น YNP จะรับคําสัง่ซือ้ชิน้งานผา่นบริษัทร่วมทนุ และ 

บริษัทร่วมทนุจะนําไปประกอบเพื่อสง่จําหนา่ยให้กบับริษัทผลติรถยนต์คา่ยตา่งๆ อีกทอดหนึง่ ซึง่ในกรณีนี ้ บริษัทเป็นผลติ

ชิน้สว่น Second Tier 
 

บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด (“YNPI”) 

เป็นบริษัทยอ่ยของ YNP  ปัจจบุนัมีทนุชําระแล้ว 240 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจเป็น ตวัแทน  Trading  company 

ในการนําเข้าวตัถดุิบเหลก็มาจําหนา่ยภายในประเทศ และเป็นตวัแทนในการผลติชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ

ชิน้สว่นประกอบอ่ืนๆ  เพื่อจําหนา่ยให้กบัโรงงานผลติรถจกัรกลทางการเกษตร  

บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จ ากัด (“YSP”) 

เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท และ บริษัทซงัโกะ จํากดั (Sango Co., Ltd.) จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นผู้ออกแบบ
พฒันาและเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิแบบ Drawing ของชิน้สว่นทอ่ไอเสยี ให้กบัคา่ยรถยนต์ TOYOTA  ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่น
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รถยนต์ขนาดใหญ่ ชดุทอ่ไอเสยี และเหลก็ทอ่ โดย YSP จะมีการสัง่ซือ้ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีและชิน้สว่นขึน้รูปโลหะขนาดกลางถึง
เลก็จาก YNP เพื่อนําไปประกอบกบัชิน้งานท่ี YSP ผลติและขายให้ TOYOTA ปัจจบุนัมีทนุชําระแล้ว 1,414 ล้านบาท บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 0.50 บริษัท ซงัโกะ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 93.94 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 5.03 และ
บริษัท ซูมิ-ไทย  อินเตอร์เนชัน่เนล จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 0.48  
 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling)   
บริษัทยอ่ย YNPE มีทนุชําระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบ บ และผลติเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ 

(Tooling) ได้แก่ แมพ่ิมพ์ (Die) อปุกรณ์จบัยดึชิน้งาน (Jig) เคร่ืองมือตรวจเช็คคณุภาพ (Checking Fixture) และอปุกรณ์

การผลติ (Equipment) เพื่อใช้ในกระบวนการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ โดย YNPE จะผลติ Tooling เพื่อจําหนา่ยให้แก่ YNP 

เป็นหลกั และผลติชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่  Heavy duty Machine ให้กบัโรงงานผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลในอตุสาหกรรม

หนกั เช่น  เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  รถแทรคเตอร์ 

 

3.   การรับจ้างชุบสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting) 

  เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท และบริษัทไดโซ อินดรัสตรีส์ (จํากดั) (ประเทศญ่ีปุ่ น ) (Daiso) เพื่อดําเนินธุรกิจ
รับจ้างชบุสด้ีวยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัท -  
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  28.28 และบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จํากดั) (ประเทศญ่ีปุ่ น ) ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในด้าน EDP และ
เป็นผู้ผลติแมพ่ิมพ์ และชิน้สว่นขึน้รูปโลหะให้คา่ยรถยนต์ Honda ที่ประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70  
 
3 โครงสร้างรายได้   

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท แยกตามผลติภณัฑ์ ได้ดงันี ้

 

ผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละต่อยอดขาย ร้อยละต่อยอดขาย ร้อยละต่อยอดขาย 

ชดุทอ่ไอเสยี 42.49 32.75 32.55 

ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครัช 6.98 7.15 7.28 

ชิน้งานขึน้รูปโลหะ 48.16 56.89 58.85 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ 2.37 3.21 1.32 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
 
4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
  บริษัท มีเป้าหมายหลกั คือการรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยี และขยายฐานลกูค้าให้
ครอบคลมุผู้ประกอบการรถยนต์คา่ยตา่งๆ ท่ีมีฐานการผลติภายในประเทศและตา่งประเทศ  ตลอดจนมีการพฒันาคณุภาพ
สนิค้า ต้นทนุการผลติ และระบบการสง่มอบสนิค้า (Quality Cost Delivery) อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างความมัน่ใจ 
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1.  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1 ชิน้ส่วนขึน้รูปโลหะ  
ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ ได้แก่ ทอ่ไอเสยี (Exhaust ), ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accel , Brake, Clutch 

Pedal ; ABC) และชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่น (Press P art ) โดยกลุม่บริษัทฯ รับคําสัง่ซือ้ทัง้ในลกัษณะ OEM (Original 

Equipment Manufacturing) จากผู้ผลติรถยนต์โดยตรงซึง่โดยปกติจะเป็นการสัง่ซือ้อยา่งตอ่เนื่องตลอด OEM Part Life (4-

7 ปี) และรับคําสัง่ซือ้ในลกัษณะครัง้ตอ่ครัง้(ไมม่ีสญัญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing) 

จากตวักลางศนูย์บริการอะไหล ่ของคา่ยรถยนต์ตา่งๆ และร้านค้าอะไหล ่กวา่ 400 ราย ทัว่ประเทศ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทจะ

เร่ิมทําการผลติในลกัษณะ  REM หลงัจากรถยนต์รุ่นนัน้หมด OEM Part Life แล้ว โดยกลุม่บริษัทได้ทําข้อตกลงกบับริษัท

ผลติรถยนต์ของคา่ยตา่งๆ วา่จะทําการจดัเก็บเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ (Tooling) ไปอีก 10 ปี เพื่อผลติชิน้สว่นอะไหลใ่ห้กบั

ศนูย์อะไหลข่องคา่ยรถยนต์ตา่งๆ โดยสามารถจําแนกผลติภณัฑ์ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะได้ดงันี ้

ชิน้สว่นทอ่ไอเสยี (Exhaust) 

บริษัท ผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยี แบบแยกชิน้ และแบ บทัง้ชดุ สาํหรับรถยนต์นัง่ และ รถบรรทกุขนาด 1 ตนั (รถ

กระบะ ) จําหนา่ยให้แก่คา่ยรถโตโยต้า และคา่ยรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ผลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยีสาํหรับ

รถบรรทกุขนาดใหญ่จําหนา่ยให้แก่คา่ยรถ ฮีโน่ และ นิสสนั แตเ่พียงผู้ เดียว ทัง้นี ้บริษัทได้รับคดัเลอื กให้เป็นผู้ผลติ

ชิน้สว่นรถยนต์ให้แก่คา่ยโตโยต้ามาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี และยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีมาโดยตลอด ซึง่บริษัท ได้รับ

คําสัง่ซือ้ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีของรถโตโยต้าทกุรุ่น อีกทัง้บริษัท ยงัได้รับความไว้วางใจจาก คา่ยรถโตโยต้า และคา่ยรถจีเอ็ม 

/ อีซูซุ เนื่องจา กมีการทําสญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค (Technical Assistant ) กบับริษัท ซงั โกะ จํากดั (ประเทศ

ญ่ีปุ่ น) และ ทําให้วิศวกรมีความเช่ียวชาญในการผลติชดุทอ่ไอเสยี และยงัมีสว่นร่วมในการออกแบบปรับเปลีย่นรูปแบบ

ผลติภณัฑ์ ให้เหมาะสมกบัการใช้งานในภมูิภาคเอเชีย 

นอกเหนือจากการ จําหนา่ยชิน้สว่นทอ่ไอเสยีให้แก่คา่ยรถแล้วนัน้ กลุม่บริษัท ยงัเป็นผู้นําทางด้านการผลติ ทอ่ไอ

เสยีประเภทชิน้สว่นเพื่อใช้ทดแทน (REM Parts) จําหนา่ยให้กบัตวักลางศนูย์บริการอะไหล ่ของคา่ย รถยนต์ ตา่งๆ และ

ร้านค้าอะไหลท่ัว่ประเทศอีกด้วย  

 

ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)  

ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั จดัเป็นชิน้สว่นท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของรถยนต์ (Safety Part ) ซึง่ผู้ผลติรถยนต์จะให้

ความสาํคญัเป็นพิเศษ และสัง่ซือ้ชดุ ABC จากตา่งประเทศในลกัษณะ CKD Part  (Complete Knock Down Part ) หรือ

สัง่ซือ้เป็นชิน้สว่นแยกชิน้เพื่อนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ได้รับคําสัง่ซือ้ชิน้สว่น ABC แบบแยกสว่น ตอ่มามีการทํา

สญัญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิคกบับริษัทโชนนั ยู นิเทค จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น ) ซึง่เป็นผู้ออกแบบและพฒันาชดุ ABC 

5.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ให้กบัคา่ยรถอีซูซุ และ คา่ยจีเอ็ม ทําให้บริษัทฯ มีความรู้และความเช่ียวชาญในการผลติชดุ ABC มากขึน้ และสามารถผลติ

ชดุ ABC แบบทัง้ชดุปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทยที่จําหนา่ยชดุ ABC ให้กบัคา่ยรถยนต์ตา่ง ๆ                                                                                                                                                                                                            

ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่น (Press Part) 

บริษัท มีผลติภณัฑ์ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่นจําหนา่ยตรงให้กบัคา่ยรถยนต์ตา่ง ๆ เช่น โตโยต้า , จีเอ็ม / อีซูซุ, ฮอนด้า, 

นิสสนั,  มิตซูบิชิ, ฟอร์ด และ มาสด้า เป็นต้น โดยสามารถแบง่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้

 ชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์ (Body Part) เช่น บานพบัประต ูคานขวางกนักระแทก แผน่กนัความร้อน 
 ชิน้สว่นระบบสง่กําลงั  (Power Train Part) เช่น Seat Spring U-Bolt 
 ชิน้สว่นโครงรถยนต์ (Chassis Parts Group) เช่น คานขวางแฟรม (Cross member frame) 
 ชิน้สว่นประกอบเคร่ืองยนต์ (Engine Parts ) เช่น ก้านปรับสายพาน ฝักดดูนํา้มนั (Strainer oil ) ฐานแทน่เคร่ืองยนต์ 

(Bracket Engine) 
นอกจากนัน้ บริษัท ยงัมีการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะสาํ หรับ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อให้

สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทในการขยายสายการผลติไปสูอ่ตุสาหกรรมอื่นเพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พิงจากกลุม่

อตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอยา่งเดียว 

1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling)  

 บริษัทยอ่ย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ (Tooling) เพื่อนํามาใช้ในขบวนการผลติ

งานขึน้รูปโลหะสาํหรับรถยนต์ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี  ้

 

 

 

 

 

 

 

แม่พิมพ์ตัวจับยดึ  อุปกรณ์การผลิต   

 

 

 

แม่พิมพ์  

(DIE) 

เป็นอปุกรณ์หลกัที่ใช้ในการผลิต

ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ โดยแบง่เป็น 

2 ประเภท ได้แก่ Single Die 

และ Progressive Die ขึน้อยูก่บั

ความซบัซ้อนของชิน้งานและ

ความต้องการของลกูค้า 

ตัวจับยึด 

(JIG) 

เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการจบั

ยดึแมพ่ิมพ์เพ่ือทําการ

ผลิตชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ 

หรือใช้ในการจบัยดึ

ชิน้สว่นขึน้รูปเพ่ือเช่ือม

ประกอบชิน้งาน 

เคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ 

 (C/F) 

เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ใน

กระบวนการตรวจเช็ค

คณุภาพมาตรฐานของ

ชิน้งานก่อนสง่มอบให้กบั

ลกูค้า 

อุปกรณ์การผลิต  

(Equipment) 

 

เป็นอปุกรณ์เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการผลิต 

สําหรับชิน้งานที่ต้องการ

ความละเอียดเที่ยงตรง

และแมน่ยํา 
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เคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ 

 

 

 

 

โดยปกติ YNPE จะเร่ิมทําการออกแบบ Tooling หลงัจากบริษัทแม ่ YNP ได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้ผลติชิน้สว่นจาก

บริษัทผลติรถยนต์แล้ว ซึง่จะเร่ิมก่อนการผลติชิน้สว่นรถยนต์เพื่อสง่โรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ปี YNP มีการผลติ

แมพ่ิมพ์ขนาดใหญ่ถึงขนาดเลก็ (A-E Class) เพื่อใช้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเลก็  

 3.  การรับจ้างชบุสด้ีวยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting) 

   บริษัทร่วมทนุ  YDT มีธุรกิจรับจ้างชบุสชิีน้สว่นขึน้รูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ซึง่เป็นการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับ

นโยบายการผลติชิน้สว่นขึน้รูปรถยนต์แบ บครบวงจรของกลุม่ยานภณัฑ์ โดยโรงงานชบุสด้ีวยกระแสไฟฟ้าของ YDT เป็น

เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่เรียกวา่ Electron Deposit Painting: EDP เป็นการชบุโดยใช้กระแสไฟฟ้า ซึง่ทําให้คณุภาพการชบุสี

ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะดียิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ยงัสง่ผลให้กลุม่ยานภณัฑ์สามารถควบคมุคณุภา พชิน้งาน ลดอตัราของเสยี และ

สามารถวางแผนการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

2.  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม 

2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
จากภาวะการณ์ตลาดของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ในประเทศ  มีแนวโน้มการแขง่ขนักนัสงูขึน้  เนื่องจากมี

กลุม่ผู้ประกอบการด้านผลติชิน้สว่นรถยนต์มาก มาย   แตล่ะรายล้วนแล้วแตมุ่ง่หวงัครองความเป็นเจ้าตลาด  ทําให้

ผู้ประกอบการหลายรายต้องพฒันาศกัยภาพของตนให้อยูร่อดจากสภาวะเศรษฐกิจสงัคมที่เปลีย่นแปลงไป    เพื่อเป็น

การตอบรับกบักระแสนิยม  บริษัทฯ ก็เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์  ที่ต้องเพิ่มศกัยภาพในฐาน นะผู้ผลติสว่น

รายใหญ่เรามีการพฒันาทางด้านเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติ  รวมถึงการนําระบบการบริหารจดัการ

ภายในองค์กรมาใช้   เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพประสทิธิผล     และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสนิค้าตลอดจน  การควบคมุต้นทนุ

การผลติ   การบริหารวตัถดุิบคง คลงั   คณุภาพ  การสง่มอบ  การพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์   เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

การควบคมุคณุภาพ 

บริษัท และบริษัทยอ่ยให้ความสาํคญัมากในการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ หากผลติภณัฑ์ของบริษัท มีข้อผิดพลาด 

อาจทําให้เกิดความเสยีหายกบัลกูค้าในวงกว้าง ทัง้ในรูปตวัเงินและช่ือเสยีง ดงันัน้ บริษัท จึงมีการพฒันาการควบคมุและ

ตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบ และกระบวนการผลติ (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคณุภาพชิน้งานทัง้ในระหวา่ง
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กระบวนการผลติ และการตรวจสอบผลติภณัฑ์สาํเร็จรูป บริษัท ได้รับประกาศนียบตัร รับรองคณุภาพมาตรฐานสากล IATF 

16949 :2016 สาํหรับอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นรถยนต์ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีบริษัทคา่ยรถยนต์ให้การยอมรับโดยทัว่ไป 

นอกจากนัน้ บริษัท ยงัได้รับรางวลัจากผู้ผลติรถยนต์ในด้านตา่งๆ  

สาํหรับ YNPE มีการพฒันาบคุลากรให้มีความเช่ียวช าญในการออกแบบ และมีการลงทนุพฒันาเทคโนโลยีการ

ผลติ Tooling ที่ทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลติ Tooling ที่ได้คณุภาพมาตรฐานระดบัสากล โดย YNPE 

ได้รับประกาศนียบตัร รับรองคณุภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 และ YNPI ได้รับประกาศนียบตัร รับรอง

คณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ซึง่เป็นการยืนยนัและเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าเดิม  

การสง่มอบ 

นอกจากการมุง่เน้นท่ีคณุภาพสนิค้าแล้ว กลุม่บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการบริการท่ีดีตอ่ลกูค้าโดยมุง่เน้นการ

สง่มอบสนิค้าตรงตอ่เวลา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการบริหารการผลติภายใต้ ระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนํา

หลกัการ Just-In-Time : JIT มาใช้ ทําให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีระบบการผลติที่มีประสทิธิภาพ สามารถสง่มอบชิน้งาน

ให้ถึงมือลกูค้าได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และลดต้นทนุในการผลติ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับเลอืกจากคา่ยโตโยต้า ให้ เป็น

บริษัทต้นแบบในการนําระบบ TPS มาใช้เพื่อให้มีประสทิธิภาพด้านการบริหารการผลติ 

ศกัยภาพในการผลติที่ครบวงจร 

กลุม่บริษัท มีศกัยภาพใน การผลติงานทัง้ในตลาดชิน้สว่นรถยนต์ และชิน้สว่นยานยนต์ในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร

หนกั และจกัรกลการเกษตร โดย กลุม่บริษัท มีเคร่ืองมื อเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการผลติที่ทนัสมยั   โดยทัง้หมดเป็น

เคร่ืองจกัรที่ได้รับการรับรองทางคณุภาพจากหนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้อง  

ทําให้บริษัท สามารถรองรับการผลติชิน้งานท่ีทําให้ ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้วา่ ด้วยประสบการณ์กวา่ 16 ปี ใน

อตุสาหกรรมดงักลา่ว  กลุม่บริษัท  จะสามารถยืดหยดั และพฒันาศกัยภาพทัง้ในตลาดเดิม และตลาดใหมไ่ด้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยพิสจูน์ได้จากมาตรฐานทางอตุสาหกรรม และการรับรองตา่งๆที่กลุม่บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร

ในระดบัสากล 

การรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคา่ยรถยนต์ตา่งๆ  

บริษัท ดําเนินนโยบายรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคา่ยรถยนต์ตา่งๆ มาโดยตลอด เห็นได้จากการเป็นผู้ผลติชิน้สว่น

ให้คา่ยโตโยต้าและฮีโนม่าเป็นระยะเวลากวา่ 50 ปี และเร่ิมเป็นผู้ผลติชิน้สว่นให้กบัคา่ยรถอีซูซุ ตัง้แตปี่ 2542 

การรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ออกแบบและพฒันาชิน้สว่นของคา่ยรถตา่งๆ (Developer) 

นอกจากคา่ยรถยนต์แล้ว บริษัท ยงัสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั  Developer ซึง่เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิชิน้งานของคา่ย

รถตา่งๆ ซึง่สรุปความสมัพนัธ์และสาระสาํคญัของสญัญา ได้ดงัตอ่ไปนี  ้
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 ทําสญัญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิคและร่วมลงทนุกบั บริษัท ซงัโกะ (SANGO) จํากดั ซึง่เป็นผู้ออกแบบ
ชิน้สว่นทอ่ไอเสยีของคา่ยรถโตโยต้า จดัตัง้บริษัท YSP ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นรถยนต์และทอ่ไอเสยี ให้กบั
คา่ยรถโตโยต้า 

 

วนัท่ีทําสญัญา 29 มิถนุายน 2525  

สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ Mufflers, Exhaust pipes, Instrument panel, Door Impact beams 
สาํหรับคา่ยรถ โตโยต้า นิสสนั ฮีโน ่ 

ระยะเวลาสิน้สดุสญัญา มีผลจนกวา่บริษัทฯ จะเลกิผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ได้รับอนญุาต 

คา่ตอบแทน 1.5%ของผลตา่งของจํานวนยอดขายผลติภณัฑ์ที่ได้รับอนญุาตโดยหกั
คา่ใช้จ่ายแล้ว  = [(Process + Overhead)-CR] x 1.5 

 ทําสญัญารับความช่ว ยเหลอืทางเทคนิค กบั บริษัท โชนนั ยนูิเทค  จํากดั ซึง่เป็นผู้ออกแบบชิน้สว่น door 
hinge 

วนัท่ีทําสญัญา เดือนมีนาคม 2553  

สญัญาให้ความช่วยเหลอืในการผลติ Door hinges  ให้กบัคา่ยรถ  General Motors รุ่น Chevrolet corolado 
pick-up truck 

ระยะเวลาสิน้สดุสญัญา มีผลจนกวา่บริษัทฯ จะเลกิผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ได้รับอนญุาต 

คา่ตอบแทน Yen 2,800,000  ทกุๆ 6 เดือน (โดยชําระเดือน มีนาคม และกนัยายนของ
ทกุปี) 

 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ 

ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่ติดตอ่ซือ้ขายกนัมาตอ่เนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึง่บริษัท มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า

เหลา่นีม้าโดยตลอด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเน้นการขยายฐานการผลติไปยงัชิน้สว่นอื่นๆ ของลกูค้าปัจจบุนั ควบคูไ่ปกบัการ

ติดตอ่ลกูค้ารายใหม่ๆ  ลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัท ได้แก่  

กลุม่ผู้ประกอบการรถยนต์  :  กลุม่ โตโยต้า / ฮีโน,่ กลุม่ จีเอ็ม/อีซูซุ, กลุม่ ฮอนด้า, กลุม่ ฟอร์ด/มาสด้า,                 

                                                            กลุม่มิตซูบิชิ และ กลุม่นิสสนั เป็นต้น 

กลุม่ผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   :   อิเมอร์สนั (คอร์ปแลนด์), BSH  

กลุม่ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  :    คโูบต้า คอร์ปเปอเรชัน่, บางกอกโคมตัส ุ
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ทัง้นี ้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา บริษัท ผลติและออกแบบชิน้สว่นรถยนต์ ดงันี ้

ค่ายรถยนต์ รุ่นที่ผลิต รุ่นที่ร่วมมือออกแบบ 

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 ,FORD FOCUS, 

FORD EVEREST,FORD ECOSPORT 

- 

MAZDA MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3  

VOLVO VOLVO TRUCK - 

 

นอกจากนัน้ บริษัท ยงัมีการผลติชิน้สว่นสาํหรับอตุสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น 

ธุรกิจ ชื่อบริษัท รุ่นที่ผลิต 

เคร่ืองจกัรหนกั และ

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

     บริษัท คโูบต้า คอร์ปเปอเรชัน่ จํากดั 

    บริษัท บางกอก โคมตัส ุจํากดั      

รถไถนัง่ขบั L3408, E40B, 

E40C 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บริษัท อิเมอร์สนัอิเลค็ทริค (ประเทศไทย) จํากดั  

บริษัท บีเอสเอช  โฮม  แอ็พพลายแอนเซส -

แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

 

COPELAND DIGITAL, 

QUANTUM, QUEST, 

SUMMIT, TENDEM, 

BOSCH ,SEMENT 

 



                          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    

20 

 

  

 บริษัท มีรายได้จากการขายชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุม่ลกูค้าได้ดงันี ้

ค่ายรถยนต์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละต่อ

ยอดขาย 

ร้อยละต่อ

ยอดขาย 

ร้อยละต่อ

ยอดขาย 

TOYOTA / HINO 79.96 79.27 69.8 

GM / ISUZU 10.73 9.89 14.4 

HONDA 1.06 0.84 0.4 

MITSUBISHI 1.21 1.26 0.9 

FORD & MAZDA 1.07 1.09 0.1 

ผู้ผลติ / จําหนา่ยชิน้สว่นรถยนต์ และผู้ประกอบรถยนต์

รายอื่นๆ 0.79 1.89 8.2 

HEAVY EQUIPMENT - - 0.3 

MOTORCYCLE - - 0.3 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3.47 3.50 4.2 

เคร่ืองจกัรหนกั และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 1.71 2.25 1.3 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจําหนา่ย ของกลุม่บริษัท มีดงันี ้

 การจําหนา่ยชิน้สว่นขึน้รูปโลหะสว่นใหญ่เป็นการจําหนา่ยแก่ผู้ผลติรถยนต์โดยตรง (First Tier ) และผู้ผลติ
ชิน้สว่นรถยนต์ซึง่สัง่ซือ้ชิน้สว่นเพื่อนําไปผลติเพิ่มเติม และประกอบจําหนา่ยแก่ผู้ผลติรถยนต์ตา่งๆ  (Second 
Tier ) ในลกัษณะ OEM ซึง่เป็นการผลติตามคําสัง่ซือ้และสง่มอบชิน้งานในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการ
กําหนดจํานวนคําสัง่ซือ้ใน เบือ้งต้นลว่งหน้า และมีการยืนยนัเป็นรายเดือน 

 การจําหนา่ยชิน้สว่น REM เป็นการจําหนา่ยแบบครัง้ตอ่ครัง้ (ไมม่ีสญัญาระยะยาว ) ให้กบัตวักลาง
ศนูย์บริการอะไหลข่องคา่ยรถยนต์ตา่งๆ และผู้ ค้าสง่รายใหญ่ของแตล่ะภมูิภาคกวา่ 400 ราย ทัว่ประเทศ โดย
ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วจะทําการกระจายสนิค้าให้กบัศนูย์บริการยอ่ยของคา่ยรถยนต์และผู้ ค้าปลกี อีกทอดหนึง่  
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 การจําหนา่ย Tooling เป็นแบบครัง้ตอ่ครัง้และไมม่ีสญัญาระยะยาว ใ ห้กบับริษัทผลติรถยนต์ ซึง่สัง่ซือ้ 
Tooling ลว่งหน้าก่อนการผลติรถยนต์รุ่นใหม ่ 

ทัง้นี ้การกําหนดราคาขายชิน้งานของบริษัท ทัง้ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้ผลติแบบ First Tier และ Second Tier  เป็น

มาตรฐานเดียวกนั โดยจะใช้วิธี ต้นทนุบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของอตุสาหกรรมชิน้สว่น

รถยนต์ ต้นทนุของชิน้งาน ซึง่รวมถึงต้นทนุวตัถดุิบ ต้นทนุแรงงาน ต้นทนุเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (Process Cost) 

และต้นทนุโสหุ้ย (Overhead) จะถกูนําไปบวกกบัอตัรากําไรท่ีบริษัทฯต้องการเพื่อเป็นราคาขายเสนอแก่ลกูค้า 

2.1 ภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ 

สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย (Thai Auto – Parts Manufacturers Association) หรือ TAPMA (แท็ปมา่) 
เผยตวัเลขตลาดสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์ไทย ปี 2560 มลูคา่สงูถึง 19,844.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 15.50 เมื่อ
เทียบกบัปี 2559 โดยสว่นประกอบและอปุกรณ์อื่นๆ เป็นสนิค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกไปมากที่สดุ พร้อมเผยยทุธศาสตร์
สมาคมฯ ปี 2561 – 2563 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และกําหนดทิศทางของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถแขง่ขนัในตลาดโลก 

 “ในปี 2560 ที่ผา่นมานัน้ นบัวา่เป็นอีกปีที่ตลาดชิน้สว่น ยานยนต์ไทยแสดงศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศด้วยการสง่ออกมีมลูคา่สงูถึง 19,844.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 15.50 เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดย
สว่นประกอบและอปุกรณ์อื่นๆ เป็นสนิค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกไปมากที่สดุ ด้านการนําเข้า มีมลูคา่ 16,623.53 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ฯ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.15% เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยการนําเข้า-สง่ออกทัง้ปี 2560 นัน้มีมลูคา่ เกินดลุถึง3,221.16 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศคูค้่าที่มีการสง่ออกไปมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 2,779.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ 
คิดเป็น 14% ของการสง่ออกทัง้หมด เพิ่มขึน้ 20.62% จากปี 2559 รองลงมาเป็น ญ่ีปุ่ น 1,799.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ คิด
เป็น 9.07% ของการสง่ออกทัง้หมด เพิ่มขึน้ 9.79% จากปี 2559 อนัดบั 3 คือ อินโดนีเซีย 1,695.07 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ คิด
เป็น 8.54% ของการสง่ออกทัง้หมด เพิ่มขึน้ 22.80% จากปี 2559 มาเลเซีย 1,349.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ คิดเป็น 6.80% 
ของการสง่ออกทัง้หมด ลดลง2.81% จากปี 2559 และ จีน 1,173.27 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ คิดเป็น 5.91% ของการสง่ออก
ทัง้หมด เพิ่มขึน้37.92% จากปี 2559” 

ปีที่ผา่นมาสมาคมฯมีการดําเนินงานอนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่อุ ตสาหกรรมและประเทศอยา่งตอ่เนื่องอีกทัง้ยงัมี
การทํางานท่ีเข้มข้นมากขึน้เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี หรือการเปลีย่นแปลง
ตามระบบเศรษฐกิจโลก โดยเรายงัคงมุง่มัน่ในการช่วยผลกัดนัอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ให้เจริญเติบโต แข็งแกร่ง และ
สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากลอยา่งยัง่ยืน 

โดยจดัทํายทุธศาสตร์สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย สาํหรับปี 2561 - 2563 แบง่ออกเป็น 6 ด้านหลกั ได้แก่ 
1) สร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กร (Strengthen the organization) สร้างคน เน้นจริยธรรม พฒันาระบบงาน มุง่เน้นการ
บริหาร งานท่ีเข็มแข็ง ประสานความร่วมมือ สง่เสริมคนรุ่นใหม ่ดแูลเร่ืองการเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถพึง่พาตนเองได้ 
2) ให้ความสาํคญักบัเร่ืองเทคโนโลย,ีนวตักรรม และมาตรฐาน (Focus on the technology,Innovation and 
Standardization) การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ ให้เกิดขึน้ด้วยการเช่ือมโยงหนว่ยงาน
ของภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศให้มาสนบัสนนุ 3) เพิ่มขีดความสามารถมนษุย์ (Human Empowerment) 
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พฒันาศกัยภาพความสามารถของแรงงานในอตุสาหกรรม ให้มีทกัษะฝีมือ มีคณุภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินยั ตอบแทนสงัคม
และองค์กร 4) สร้างความเข้มแข็งในการทําธุรกิจในระดบัสากล (Strengthen the business internationally) เน้นและ
พฒันาการเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งประเทศ 5) การบริหารจดัการให้ SMEs ก้าวสูค่วามเข้มแข็งทางธุรกิจ (Management 
of SMEs) สง่เสริมและพฒันาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs แข็งแกร่งด้วยการบริหารจดัการ และ 6) 
สนบัสนนุและสง่เสริมการสง่ออก (Support and promote export) เพิ่มโอกาส ช่องทาง และประสานความร่วมมือระหวา่ง
ผู้ผลติชิน้สว่นฯ ที่สนใจเร่ืองการสง่ออกให้มาทํากิจกรรมร่วมกนั” 

“ปัจจบุนั ประเทศไทยถือเป็นฐ านการผลติชิน้สว่นยานยนต์เพื่อการสง่ออกที่แข็งแกร่ง ดงัจะเห็นได้จากตวัเลข
ตลาดรวมที่สงู โดยไทยถือเป็นอนัดบั 1 ในการผลติเพื่อการสง่ออก รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย , มาเลเซียและฟิลปิปินส์ 
ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ตามยทุธศาสตร์ที่เราวางไว้ เราตัง้เป้าการฝึกฝนบคุลากรในส ายอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตที่
เพิ่มขึน้ จากปัจจบุนัท่ีเราพฒันาบคุลากรร่วมกบัทาง กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี 2559 – 2560 ที่ผา่นมา 
ปรากฏวา่ได้บคุลากรในสายอาชีพ จํานวน 5,949 คน โดยในปี 2561 เป็นต้นไป เราตัง้เป้าหมายไว้ที่ปีละ 4,000 คน อีกด้วย” 

ในปี 2560 คาดวา่ประเทศไทยนา่จะสามารถผลติรถยนต์ได้สงูเป็นลาํดบัต้นๆ ของโลก และสร้างมลูคา่การสง่ออก
ในหมวดสนิค้ารถยนต์ อปุกรณ์ และสว่นประกอบได้สงู คิดเป็นร้อยละ  12 ของมลูคา่การสง่ออกสนิค้าของไทยทัง้หมด 
ขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศก็เร่ิมมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้หลงัยอดขายรถยนต์ปี 2560  ซึง่ปัจจยับวกตา่งๆ ท่ีเร่ิมเข้ามาหนนุ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมากขึน้ตัง้แตปี่ 2560 โดยรวมแล้วนา่จะเป็นโอกาสอนัดีสาํหรับธุรกิจเก่ียวเนื่องในอตุสาหกรรมนี ้ 

ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว ซึง่แนวทางลา่สดุคือ การมุง่เน้นไปสูก่าร ใช้นวตักรรม และ

เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นสิง่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรามากขึน้ หลายอตุสาหกรรมของไทยจึงมุง่ไปสูก่ารพฒันาในทิศทางนัน้ สอดรับ

กบัทิศทางนโยบายไทยแลนด์  4.0 ของรัฐบาล ท่ีเน้นให้มีการพฒันาอตุสาหกรรมโดยใช้นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นมากขึน้ 

ซึง่อตุสาหกรรมยานยนต์นับวา่เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมนําร่องของไทย และเมื่อประกอบกบัแนวโน้มความต้องการสนิค้าที่

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของตลาดโลกด้วยแล้ว ทําให้การผลติยานยนต์แบบเดิมๆ อาจไมส่ามารถตอบรับกบัการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่ว อตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงต้องมีการพฒันาขึน้เป็นยานยนต์สมยัใ หม ่ท่ีต้องการการออกแบบ

และคิดค้น โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีขัน้สงูสมยัใหมม่ากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและความได้เปรียบในการ

แขง่ขนัให้แก่อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นไทย จึงจําเป็นท่ีผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการปรับตวั โดยเฉพาะ การเร่ง

พฒันาผลติภัณฑ์ ให้สามารถตอบรับกบัทิศทางดงักลา่ว รวมถึงเพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้กบัทัง้คูแ่ขง่เดิมในประเทศ และ

คูแ่ขง่รายใหมท่ี่เข้ามาลงทนุในไทย หรือคูแ่ขง่ที่อยูใ่นตา่งประเทศ ในยคุที่ตลาดเปิดเสรีอยา่งเช่นในปัจจบุนั 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว จากศกัยภาพของไทยในปัจจบุนั อุ ตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ยงันบัวา่เป็น
อตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตตอ่ไปได้ในอนาคต จากทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์โลกที่มุง่ไปสูย่คุที่มีความ
เป็นอจัฉริยะมากขึน้ มีการใช้ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์และสญัญาณอินเตอร์เน็ตในการสือ่สารหรือควบคมุการทํางานมากขึน้ 
ดงันัน้หากไทยต้องการรักษาความเป็นฐานการผลติรถยนต์ที่สาํคญัของโลกดงัเช่นปัจจบุนั ก็ยงัมีประเด็นตา่งๆ ท่ี
ผู้ประกอบการ SMEs ควรท่ีจะต้องคํานงึถึงด้วย เช่น แนวนโยบายของรัฐ ความต้องการใช้ชิน้สว่น และผลกระทบจากการ
ลงทนุจากตา่งประเทศในอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
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แนวโน้มตลาดชิน้ส่วนรถยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่  

แนวโน้มอตุสาหกรรม  อตุสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2560-2562 จะมีทิศทางดีขึน้ อานิสงส์จาก  การจําหนา่ย

รถยนต์ที่คาดวา่จะกลบัมาเติบโตทัง้ตลาดในประเทศและตลาด  สง่ออก โดยในปี 2560 คาดวา่จะมีปริมาณการผลติอยูท่ี่ 

1.89-1.92 ล้านคนั หรือลดลง 1-3% YoY ก่อนที่จะขยายตวัเร่งขึน้ในปี2561 ในอตัรา 4-6% YoY หรือมีปริมาณการ  ผลติอยู่

ที่ 1.98-2.02 ล้านคนั และในปี 2562 ขยายตวั 3-5% YoY มียอดผลติที่ 2.06-2.10 ล้านคนั 

ประเมินวา่ตลาดรถยนต์ในประเทศปี2560 จะมีทิศทางขยายตวั จากปัจจยั หนนุ 1) เศรษฐกิจในประเทศที่ฟืน้ดีขึน้

เป็นลาํดบั ทัง้นีว้ิจยักรุงศรีคาดการณ์ภาวะ  เศรษฐกิจไทยจะขยายตวั 3.4%, 3.5% และ 3.5-3.7% ในปี2560, 2561 และ 

2562 ตามลาํดบั (ประเมินภายใต้สมมตุิฐานมีการเลอืกตัง้ภายในปี 2561) ซึง่จะมีผลให้ความ  เช่ือมัน่ผู้บริโภคและกําลงัซือ้

ภาคครัวเรือนปรับดีขึน้ 2/ 2) รถยนต์ในโครงการรถคนั แรกจะมีอายคุรบ 5 ปี หรือทยอยพ้นกําหนดห้ามซือ้ขายตามเง่ือนไข

ของ โครงการฯ ตัง้แตป่ลายปี 2559 เป็นต้นไป โดยจะเร่งตวัขึน้ในช่วงปี 2560-2562 ซึง่ อาจมีผลให้เกิดความต้องการซือ้

รถยนต์ใหมป่ระมาณ 4-5 แสนคนัในช่วงปี2560-2562 หรือคิดเป็น 40-45% ของยอดขายรถยนต์ภายใต้โครงการรถคนัแรก ) 

3/ 3) คา่ยรถทยอย เปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมต่อ่เนื่อง ซึง่คาดวา่จะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้ สว่นหนึง่ ทัง้นี ้ผลจาก

การเก็บรวบรวมข้อมลูตลาด พบวา่จะมีรถยนต์โมเดลใหมเ่ปิดตวั  ในตลาดในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าไม ่  ตํ่ากวา่ 20 รุ่น อาทิ

Toyota (รุ่น C-HR, Camry,Vios) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Nicks) และ MG (Picikup) 

เป็นต้น และ 4) อตัราการถือครองรถยนต์ (Motorization Rate) ของไทยที่ยงัอยูใ่น  ระดบัตํ่าที่232 คนัตอ่ประชากร 1 พนัคน 

เมื่อเทียบกั บมาเลเซียที่ 431 คนัตอ่ประชากร  1 พนัคน (ที่มา : Organisation Internationale des Constructeurs 

d’Automobiles – OICA,2015)จะยงัเป็นโอกาสในการเติบโตของตลาดในประเทศ 

ทัง้นี ้วิจยักรุงศรีคาดวา่ปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศในปี 2560-2561 จะขยายตวัเฉลีย่ปีละ 5-7% YoY 

และในปี 2562 จะขยายตวั 3-5% YoYซึง่จะมีผลให้  ปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึน้เป็น 0.81-0.82, 0.86-

0.87 และ 0.89- 0.91 ล้านคนัในปี 2560, 2561 และ 2562 ตามลาํดบั โดยตลาดรถยนต์นัง่จะเติบโตดี  ตามทิศทางการฟืน้

ตวัของเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์จะเพิ่มขึน้จาก  ความต้องการขนสง่ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับภาคก่อสร้าง 

และผลผลติภาคเกษตรที่กลบัมา ฟืน้ตวัหลงัวิกฤตภยัแล้งคลีค่ลาย ด้านปริมาณการสง่ออกรถยนต์ในปี 2560 คาดวา่จะหด

ตวั 6-9% YoY อยูท่ี่ 1.08-1.12 ล้านคนั เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกัยงัซบเซาตา มทิศทาง  ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่

อยูใ่นระดบัตํ่า ประกอบกบัตลาดตะวนัออกกลาง (สดัสว่น 15% จากมลูคา่สง่ออกรถยนต์ทัง้หมดของไทย) มีนโยบายลดการ

นําเข้ารถยนต์เคร่ืองยนต์ดีเซลตามนโยบายลดการปลอ่ยก๊าซ CO2 อยา่งไรก็ตามในปี 2561-2562 คาดวา่การสง่ออกจะ

กลบัมาขยายตวัเพิ่มขึน้ 3-5% ตอ่ปีหรือคิดเป็น 1.13-1.16 และ 1.18-1.20 ล้านคนั ตามลาํดบั  ผลจาก 1) โครงการสง่เสริม

การผลติ Eco-car ที่ทยอยครบกําหนด นา่จะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอสง่เสริมการลงทนุต้องเร่งผลติ Eco-car ให้

ครบตาม  เง่ือนไขของ BOI ที่ 1 แสนคนั ทําให้บริษัทรถยนต์จําเป็นต้องขย ายการสง่ออก โดยคา่ยรถที่คาดวา่จะต้องเร่ง

สง่ออกตามเง่ือนไขดงักลา่ว อาทิมิตซูบิชิซูซูกิ  โตโยต้า และมาสด้า 2) โอกาสขยายการสง่ออกรถยนต์บางรุ่นไปตลาด

ออสเตรเลยี เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดกําลงัการผลติรถยนต์ของฐานการผลติใน  ออสเตรเลยีตัง้แตปี่ 2560 และคาดวา่

จะปิดฐานการผลติในออสเตรเลยีทัง้หมดในปี  2562 และ 3) ตลาดสง่ออกไปยงัประเทศ เพื่อนบ้านท่ีจะขยายตวัดีตามทิศ  
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ทางการเติบโตของเศรษฐกิจและยงัได้ปัจจยัหนนุจากอตัราภาษีนําเข้าสนิค้าระหวา่งกนัในกลุม่ประเทศอาเซียนท่ีลดลงเป็น 

0% สว่นทิศทางในระยะยาว การปรับเปลีย่นนโยบายของทางการไ ทยที่จะหนัไปให้ความสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยี

ยานยนต์ไฟฟ้า และตัง้ความหวงัให้ไทยเป็นฐานการผลติรถยนต์ไฟฟ้าที่สาํคญัในภมูิภาค รวมทัง้ผลกัดนัให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็น 

Product Champion ลาํดบัท่ี 3 ของไทยในอนาคต จะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยต้องเร่ิมวางแผนปรับเปลีย่นนโยบายกา ร

ผลติรถยนต์อีกครัง้นบัจากนี ้โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลติจะลงทนุพฒันารถยนต์  ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีในไทยเพิ่มขึน้เป็นลาํดบั 

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอยา่งเป็นรูปธรรมยงัมีปัญหาเชิงโครงสร้างตัง้แตก่าร  พฒันา

เทคโนโลยีแบตเตอร่ี (ทดแทนการผลติเคร่ืองยนต์สนัดาป) การลงทนุขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า การพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟ้า

ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ือมตอ่โครงขา่ยผา่นมิเตอร์อจัฉริยะ 4/ เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพให้สามารถ

รองรับระบบ Vehicle-to-Home(V2H) รวมทัง้แนวโน้ม พฤติกรรมการใช้รถยนต์ในตลาดเป้าหมายในแถบเอเชียแปซิฟิกและ

ตะวนัออกกลางที่คาดวา่จะยงัไมเ่ปลีย่นสูส่งัคมรถยนต์ไฟฟ้าเร็วนกั ดงันัน้ จึงคาดวา่การ  พฒันารถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะไม่

เปลีย่นแปลงก้าวกระโดดเช่นที่เคยเกิดขึน้ในยคุ Eco-car ในอดีต ซึง่จากการประเมินคาดวา่อาจกินระยะเวลาไม่  ตํ่ากวา่ 10 

ปี กวา่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีบทบาทสาํคญัในอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ไทย 

รัฐบาลไทยให้ความสาํคญักบัการสนบัสนนุการผลติรถยนต์และชิน้สว่นแบบใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีมากขึน้ 
โดยเฉพาะการใช้ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาควบคมุการทํางานของชิน้สว่นรถยนต์ตา่งๆเพิ่มขึน้ สาํหรับรถยนต์ที่มี
เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในและใช้นํา้มนัเป็นเชือ้เพลงิ การสนบัสนนุให้มีการใช้เคร่ืองจกัรในการช่วยผลติมากขึน้ ไปจนถึงการ
สนบัสนนุรถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า ซึง่รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะผลกัดนัให้มีการผลติรถยนต์ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าใน
ประเทศอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมมากขึน้ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า BEV (Battery Electric Vehicles: BEV) ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอร่ีในการขบัเคลือ่นเพียงอยา่งเดียว และ รถยนต์ปลัก๊อินไฮบริด  (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) ที่
นอกจากจะถกูขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี ผสมระหวา่งระบบขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้าจา กแบตเตอร่ีและระบบแบบเดิมที่ใช้นํา้มนั 
ก็ยงัสามารถเสยีบปลัก๊ชาร์จไฟจากภายนอกได้ อยา่งไรก็ตามรายละเอียดนโยบายสนบัสนนุของภาครัฐยงัอยูใ่นระหวา่ง

กระบวนการพิจารณา ซึง่คาดวา่จะมีการประกาศในอนาคตอนัใกล้ ผู้ประกอบการจึงควรต้องติดตามรายละเอียดตา่งๆ 
อยา่งใกล้ชิด ทวา่ ในสว่นท่ีรัฐบาลมีออกมาตรการสง่เสริมการลงทนุ ที่อาจเก่ียวเนื่องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้สว่น
มาแล้วนัน้ ได้แก่  

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อพฒันาการลงทนุใน 3 
จงัหวดั คือ ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึง่ก็เป็นพืน้ ที่ลงทนุของ ครัสเตอร์อตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้สว่นอยูแ่ล้ว รวมถึงเป็น
พืน้ท่ีที่มีการพฒันาสร้าง ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแหง่ชาติ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอตุสาหกรรม 
รถยนต์และชิน้สว่นไทย  

ซึง่ทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาลไทยดงักลา่ว นบัว่ าสอดคล้องกบัทิศทางความต้องการใช้

รถยนต์ในอนาคตของตลาดโลกด้วย ซึง่ปัจจบุนัมุง่เน้นไปสูย่านยนต์ที่มีเทคโนโลยีสงูขึน้ และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ 

ดงัเช่นจะเห็นได้จากตวัอยา่งประเทศตา่งๆในกลุม่สหภาพยโุรป มีการให้ความสาํคญักบัยานยนต์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

มากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะการควบคมุการปลอ่ยมลพิษออกสูส่ิง่แวดล้อม โดยเร่ิมจากการจํากดัไมใ่ห้ใช้รถยนต์สว่น

บคุคลที่ใช้นํา้มนัในบางเมือง ซึง่จะเร่ิมต้นปี 2562 และมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ อนัจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจ
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ซือ้รถยนต์คนัใหมไ่ด้ เมื่อผนวกกบักา รกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึน้อยา่งรวดเร็วในยโุรป ก็อาจเป็นอีกประเด็นที่

กระทบตอ่การสง่ออกรถยนต์และชิน้สว่นของไทยในอนาคตได้ โดยเฉพาะการสง่ออกรถยนต์นัง่ที่คาดวา่จะได้รับผลกระทบ

จากการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก่อน ซึง่นี่เป็นเพียงตวัอยา่งหนึง่ที่สาํคญั  

โดยทิศทางความต้องการยานยนต์ยคุใหมด่งักลา่วก็อาจจะมีผลกระทบตอ่ทิศทางการผลติรถยนต์ของไทยใน
อนาคต และสง่ผลตอ่ความต้องการใช้ชิน้สว่นแตกตา่งในอนาคตอนัใกล้นี ้ดงันัน้ผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ต้องศกึษาวางแผน
ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดํารงอยูไ่ด้ภายใต้การเปลีย่นแปลงของโลก 

 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ  

3.1 การผลิต 

ปัจจบุนั บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีโรงงานผลติทัง้หมด 5 โรงงาน สามารถแบง่พืน้ท่ีใช้สอย ได้ดงันี ้

 โรงงาน YNP 1 

 

 

โรงงาน YNP 2 

 

 

โรงงาน YNP 3 

 

โรงงาน YNPE โรงงาน YNPI 

ที่ตัง้ 
บางนาตราด 

กม 12 

บางนาตราด 

กม 12 

บางปะกง 

ฉะเชิงเทรา 

บางนาตราด 

กม12 

ซอยสขุมุวิท 81 

เนือ้ที่รวม 17 ไร่ 28.5 ไร่ 217.2 ไร่ 13.8 ไร่ 3.8 ไร่ 

กรรมสทิธ์ิท่ีดิน เจ้าของ / เช่า เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ / สทิธิการเช่า เจ้าของ 

พืน้ท่ีผลติ (ตารางเมตร)      

พืน้ท่ีป๊ัมงานขึน้รูปโลหะ    

(Press Shop) 
5,446 8,125 11,520 2,116 - 

พืน้ท่ีผลติและประกอบชดุ

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

พืน้ท่ีผลติและประกอบชดุ 

ABC 
630 4,875 - - - 

พืน้ท่ีผลติ Tooling 918 - - 4,720                 - 

พืน้ท่ีเก็บสนิค้า 2,020 4,500 6,480 1,080                 - 

พืน้ท่ีให้ YSP เช่า - - 72                  -                 - 

พืน้ท่ีให้ SUT เช่า  705                   - 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 15,096.4 19,375 25,272             9,836                 - 
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***หมายเหต ุ :  เมื่อเดือนสงิหาคม  2560  ทางบริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ได้ทําการย้ายสาํนกังานใหญ่  

ตัง้อยูเ่ลขที่  42  สขุมุวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  

ตัง้อยูเ่ลขที่  70 หมุ ่1 ถนนบางนาตราด  (ก่ิงแก้ว ลาดกระบงั)  ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ยานภณัฑ์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  ได้ทําการย้ายสาํนกังาน  เมื่อเดือนสงิหาคม 2560   ตัง้อยูเ่ลขที่  42  

สขุมุวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยูเ่ลขที่  70 

หมุ ่ 1 ถนนบางนาตราด (ก่ิงแก้ว ลาดกระบั ง) ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ   โดยการเช่าพืน้ท่ี

สาํนกังานขนาด  15   ตารางเมตร 

 บริษัท วาย เอ็น พี  เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  ได้ทําการย้ายที่ตัง้สาํนกังานใหญ่   ตัง้อยูเ่ลขที่  42  สขุมุวิท 81 แขวงบาง

จาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  และโรงงาน  ตัง้อยูเ่ ลขที่  64  ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ  มาตัง้ยงั

บริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยูเ่ลขที่  70 หมุ ่1 ถนนบางนาตราด (ก่ิงแก้ว ลาดกระบงั) ตําบลราชา    

เทวะ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ   โดยมีการเช่าพืน้ท่ีสาํนกังานขนาด  215    ตารางเมตร   

***บริษัทร่วม YSP ได้เช่าพืน้ท่ีของบริษัทท่ีโรงงาน YNP F3 เนือ้ที่  72 ตารางเมตร   โดยเป็นพืน้ท่ีสาํหรับสาํนกังาน 

*** บริษัท โชนนั ยนูิเทค  จํากดั  ได้มีการเช่าพืน้ท่ีสว่นโรงงาน เพื่อทําการผลติ  จํานวน  705  ตารางเมตร  

3.2  ขัน้ตอนการผลิต 

บริษัท และบริษัทยอ่ย มีขัน้ตอนการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ และ Tooling ดงันี ้

ขัน้ตอนการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะและ Tooling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รับข้อมลูชิน้งาน ประมาณการคําสัง่ซือ้รับข้อมลูชิน้งาน ประมาณการคําสัง่ซือ้ และระยะเวลาสัง่ซือ้และระยะเวลาสัง่ซือ้

เตรียมการผลิตเตรียมการผลิต

ผลิตผลิต

รับค าส่ังซือ้รับค าส่ังซือ้

เตรียมพืน้ที ่เตรียมพืน้ที ่ เตรียมเคร่ืองจกัรเตรียมเคร่ืองจกัร สัง่ทําแมพิ่มพ์สัง่ทําแมพิ่มพ์ สัง่ซือ้วตัถุดิบสัง่ซือ้วตัถุดิบ

ติดตัง้แมพิ่มพ์เข้ากับเคร่ืองจกัรติดตัง้แมพิ่มพ์เข้ากับเคร่ืองจกัร ป้อนวตัถุดิบเข้าป้อนวตัถุดิบเข้า
สายการผลิตสายการผลิต

ป๊ัมป๊ัมชิน้งานชิน้งาน ประกอบชิน้งานประกอบชิน้งาน

ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

ส่งมอบส่งมอบ

เข้าเคร่ืองตรวจเช็คคณุภาพ เข้าเคร่ืองตรวจเช็คคณุภาพ ((Checking FixtureChecking Fixture: : CC//FF))

MKT 

ENG/PU

u 
PD 

QA/QC 

LOGISTIC 
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ทัง้นี ้YNPE จะมีระยะเวลาผลติ Tooling จนถึงการสง่มอบให้แก่ผู้สัง่ซือ้เพื่อเข้ากระบวนการผลติชิน้สว่นเต็ม

รูปแบบ (Mass Production) ไมเ่กิน 2 ปี ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของชิน้งานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนต์ของลกูค้า 

(Try Out Period) 

 

3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 

ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ 

วตัถดุิบที่สาํคญัในการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะสาํหรับรถยนต์และชิน้สว่นขึน้รูปโลหะอื่น  ได้แก่  เหลก็ทอ่ (Pipe) 

เหลก็แผน่ (Sheet) เหลก็ม้วน (Coil)  เหลก็แทง่ตนั (Bar)  ชิน้สว่นประกอบ (Component  Part )  แมพ่ิมพ์  (Tooling)   โดย

ลกูค้า (ผู้ผลติรถยนต์ )   จะเป็นผู้ กําหนดคณุลกัษณะเฉพาะและคณุภาพของเหลก็ที่ต้องการ   จากนัน้ทางฝ่ายจดัซือ้ของ

บริษัท จะทําการเลอืกซือ้วตัถดุิบโดยคํานงึถึงราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุสาํหรับบริษัท  

แล้วสง่ตวัอยา่งวตัถดุิบให้ลกูค้าตรวจสอบคณุลกัษณะวา่ได้ตามมาตรฐานของลกูค้าหรือไม ่   โดยบริษัทฯ ได้มีการทําระบบ  

AVL ( Approve Vender list ) เพื่อเป็นการประเมินบริษัทคูค้่าวา่สามารถปฎิบตัิได้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ  ตัง้เป้าไว้ในด้าน

ตา่งๆ  หรือไม ่  เพื่อให้สอดคล้องกบัระบบรับรองคณุภาพมาตรฐาน  IATF 16949  ที่บริษัทมี     บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะ

ผกูขาดการซือ้วตัถดุิบแตล่ะชนิดจากผู้จดัจําหนา่ยกลุม่ใดกลุม่หนึง่เพื่อความยืดหยุน่ในการเลอืกแหลง่วตัถดุิบ 

อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่ บริษัทจะสัง่ซือ้เหลก็จากตวัแทนจําหนา่ยวตัถดุิบของคา่ยรถตา่งๆ  ในประเทศไทย    

เนื่องจากได้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่เหมาะสม    รวมทัง้ลดความเสีย่งของการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น   

นอกจากนีย้งัเป็นการประหยดัเวลาในการตรวจสอบคณุลกัษณ ะและคณุภาพของวตัถดุิบ      บริษัท สามารถปรับราคา

ชิน้งานเมื่อมีการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบตามเง่ือนไขข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะราย    ปัจจบุนับริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ

เหลก็จาก   2 ผู้จดัจําหนา่ยหลกั ได้แก่ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 45 ของต้นทนุเหลก็ และ

บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์ ) จํากดั   ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 28 ของต้นทนุเหลก็ทัง้หมด     ตามข้อตกลง

อยา่งไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบริษัทฯกบัผู้จดัจําหนา่ย ปกติราคาวตัถดุิบจะถกูปรับเปลีย่นทกุๆ 3 เดือน ตามสภาวะ

อปุสงค์ – อปุทานของภมูิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับราคาขายของชิน้งานทกุๆ 6 - 8 เดือน และขอรับ

คา่ชดเชยย้อนหลงั หากราคาต้นทนุเหลก็ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูกวา่ต้นทนุท่ีบริษัทฯเสนอ  ณ วนัท่ีทําการกําหนดราคาขายในครัง้

ก่อน 
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Tooling 

สว่นแมพ่ิมพ์ทางบริษัทได้มีการซือ้แบบทัง้ชดุเข้ามาเ พื่อทําการผลติ  และสัง่ซือ้เป็นวตัถดุิบสาํหรับใช้ในการผลติ 

Tooling ได้แก่   เหลก็เหนียว และ เหลก็หลอ่  ซึง่ฝ่ายจดัซือ้ของ YNP จะทําการวิเคราะห์เลอืกวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ โดย

คํานงึถึง คณุภาพ ปริมาณการผลติ  และอายกุารใช้งานของ Tooling นัน้ๆ เพื่อให้สามารถตอบสน องความต้องการของลกูค้า   

ด้วยต้นทนุและราคาที่เหมาะสม  

                บริษัทฯ มีการทําระบบนโยบายคณุภาพ  เพื่อให้สอดคล้องกบัการดําเนินกิจการโดยมีรายช่ือผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ 

(Vendor List) ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นบริษัทนําเข้าเหลก็จากตา่งประเทศเพื่อจําหนา่ย (Trading)  และผา่นการคดัเลอืกตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ISO/TS 16949 โดย YNP  มีการสง่คําสัง่ซือ้กระจายให้กบัผู้ จําหนา่ยหลายราย   เพื่อเป็นการรักษา

ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้จดัจําหนา่ยดงักลา่ว 

3.4 เคร่ืองจักรและก าลังการผลิต   
 

ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ 
รายละเอียดเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ มีดงันี ้

เคร่ืองป๊ัมชิน้ส่วนขึน้รูปโลหะ  
-          ขนาด A Class (> 1,000 ตนั) 5 

-          ขนาด B Class (601- 1,000 ตนั) 14 

-          ขนาด C Class (351-600 ตนั) 39 

-          ขนาด D Class (150-350 ตนั) 162 

-          ขนาด E Class (<150 ตนั) 94 

รวม 318 

เคร่ืองเชื่อม (Welding Machine)  

-          Robot Welding Machine 71 

-          Other Welding Machine 288 

รวม 361 

เคร่ืองขึน้รูป (Forming Machine) 49 

เคร่ืองเจาะ (Drilling Machine) 77 

เคร่ืองตัด (Cutting Machine) 52 

เคร่ืองดัดท่อ (Pipe Bender Machine) 39 

 
3.5 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ไมม่ี 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีศกัยภาพในการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะขนาดใหญ่ -  เลก็ (A – E Class) โดยในปี 2560  มี
อตัราการใช้กําลงัการผลติที่ร้อยละ 80 ของกําลงัการผลติสงูสดุ  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ (Tooling) 
 

รายละเอียดเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการออกแบบผลติ Tooling มีดงันี ้  
 
 

เคร่ืองจักร จ านวน(เคร่ือง) 
Die , Jig and machine design 10 
CAM (Computer Aided Manufacturing) 5 
Press Simulation 1 
CNC Large Machine 3 
CNC Medium Machine 7 
Wire Cut Machine 2 
Manual Machine 16 
Computer Arm Checking 1 
Press Machine for Die Trial 5 
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4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    

ในอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต์ ปัจจบุนัการจดัการทางด้านสิง่แวดล้อมมีบทบาทสาํคญัมากไมว่า่จะเป็น

มาตรการควบคมุจากภาครัฐ ที่ได้ออกกฎหมายเก่ียวกบัการค วบคมุและการจดัการมลพิษทางสิง่แวดล้อมอยา่งเข้มงวด

ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา และ OEM หลายๆคา่ยเองก็มีนโยบายด้านการรักษาสิง่แวดล้อม เช่น การผลติชิน้สว่นท่ีเป็นมิตรตอ่

สิง่แวดล้อม ไมม่ีสารต้องห้ามปนเปือ้น  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเก่ียวกบัระบบจดัการสิง่แวดล้ อม (Environment 

Friendly) ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 :2004 และได้มีการวางมาตรในการลดปัญหามลพิษในด้านตา่งๆ ท่ีเกิดจาก

กระบวนการประกอบชิน้สว่น การขึน้รูปโลหะ การทําส ีการล้างคราบไขมนั  และจากกิจกรรมตา่งๆภายในบริษัทฯ ดงันี ้

1. ด้านมลพิษน า้  ได้มีการดําเนินการก่อสร้างระบบบําบดันํา้เสยีแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อบําบดันํา้
เสยีจากห้องนํา้, โรงอาหาร และกิจกรรมอื่นๆภายในโรงงาน ก่อนที่จะปลอ่ยออกสูค่ลองสาธารณะ 

2. ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม  ได้มีการก่อสร้างโรงคดัแยกและเก็บขยะ โดยแบง่เป็น 3 ประเภท คือ  
a. ขยะทัว่ไป  มีการวา่จ้างบริษัทภายนอกที่ได้รับอนญุาตจากทาง อบต. เข้ามาทําการเก็บขนทกุวนั 

b. ขยะรีไซเคิล   มีการเรียกประมลูบริษัทภายนอกที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายมารับซือ้เศษวสัดทุี่เหลอืใช้
จากกระบวนการผลติ เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึง่ 

c. ขยะและของเสยีอนัตราย  มีการวา่จ้างบริษัทภายนอก ท่ีได้รับใบอนญุาตในการขนย้ายของเสยีอนัตราย
ที่ถกูต้องตามกฎหมาย  ให้มาทําการขนย้ายกากของเสยีที่เกิดจากกระบวนการผลติไปสง่ยงัผู้ รับบําบดั
ของเสยีอนัตรายที่ขออนญุาตประกอบกิจการถกูต้องตามกฎหมายในกําจดัของเสยีอนัตรายด้วยวิธีการท่ี
ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

ด้านมลพิษอากาศ   ได้มีการก่อสร้างระบบบําบดัอากาศแบบ  Cyclone  เพื่อบําบดัควนั ฟมู ที่เกิดจากกระบวนการ

เช่ือมประกอบชิน้สว่น  และระบบบําบดัอากาศแบบ Wet Scrubber เพื่อบําบดักลิน่ไอระเหยจากกระบวนการล้างคราบ

ไขมนั 
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กลุม่บริษัท   ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ได้ให้ความสาํคญัในการนําหลกับริหารความเสีย่งมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารจดัการองค์กร  มีการกําหนดหลกัในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ   และได้เน้นยํา้ถึงความสาํคญัของการ

บริหารความเสีย่งในระดบัสากล     ซึง่ได้มีการนําการบริหารแนวคิดใหม่ๆ      มาใช้ในการวิเคราะห์หลั กในการดําเนิน

ธุรกิจ   เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบตอ่ผลประกอบกิจการของบริษัทในด้านตา่งๆ  และการติดตามความเสีย่งที่สาํคญัตอ่

การดําเนินงานมาวางแผนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์  และการวางแผนธุรกิจของบริษัท    บริษัทได้นําเคร่ืองมือตา่งๆ มาใช้ใน

การวิเคราะห์การบริหารจดัการ   เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสมซึง่อยูใ่นระดบัท่ี

สามารถยอมรับได้สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

                1.1 ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในปี  2560  มีสถานะภาพโดย รวมดีขึน้   เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม

ขยายตวัดีขึน้    รัฐบาลไทยมีเสถียรภาพมัน่คงมีการอนมุตัิโครงการเมกะโปรเจคมากมาย  เพื่อเร่งสง่เสริมการลงทนุใน

หลายๆด้าน  เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0   ประกอบกบัอานิสงค์จากการฟืน้ตวัของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่  รวมถึง

ทางด้านฝากฝ่ังสหรัฐที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการออกนโยบายตา่งๆ   คาดวา่การขยายตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปในช่วง 

2.5 – 4.0%   จะทําให้เศรษฐกิจของโลกโดยรวมดีขึน้   โดยเฉพาะประเทศไทย   จะมีแรงหนนุจากการฟืน้ตวัของการจบัจ่าย

ใช้สอยของประชาชนในประเทศมากยิ่งขึน้   รวมถึงภาคของ การทอ่งเที่ยวที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง   GDP ของประเทศก็จะดี

ขึน้    รัฐบาลชดุนีม้ีการผลกัดนัโครงสร้างพืน้ฐานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้  เช่น  โครงการทางด้านการคมนาคม  การ

สง่เสริมอตุสาหกรรม   การมีนโยบายด้านการเงินท่ีแข็งแกร่ง   และนา่จะคงอตัราดอกเบีย้คงเดิมจน ถึงสิน้ปีหน้า  เพื่อเป็น

การกระตุ้นการลงทนุ     ซึง่ทัง้หมดนีก้่อให้เกิดผลทางด้านบวกตอ่ระบบเศรษฐกิจสงัคมโดยรวม     สภาพคลอ่งทางการเงิน

ของประเทศดีขึน้   โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมยานยนต์     ซึง่ได้รับผลกระทบอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจ   กําลงัซือ้ของ

ผู้บริโภคนา่จะดีขึน้    ทําให้บริษัทผู้ผลติรถยนต์เพิ่มกําลงัการผลติ    ทําให้ตลาดโดยรวมมียอดจําหนา่ยสงูขึน้กวา่ปีที่ผา่น

มา  ซึง่ดไูด้จากผลการขายรถยอดรวมทัง้ประเทศที่มีแนวโน้มสงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา    ซึง่ทําบริษัทฯ  ได้มองห าช่องทางและ

โอกาสในการเปิดตลาดใหมเ่พิ่มขึน้  และพยายามขยายฐานการผลติไปสูธุ่รกิจอตุสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น   อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร   อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกั    เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั    และเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

 

5.  ปัจจัยเส่ียง 

 



                          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    

32 

 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ 

       ปัจจบุนับริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากการขายชิน้สว่นรถยนต์ให้คา่ยรถตา่งๆ อาทิ  โตโยต้า  ฮอนด้า  อีซูซุ   อื่นๆ   

ดงันัน้หากลกูค้ามีการเปลีย่นแปลงนโยบายการคดัเลอืกผู้ผลิตชิน้สว่น   หรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการขายรถยนต์

ในประเทศ   ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้    อยา่งไรก็ตามบริษัทพยายามรักษาความสมัพนัธ์ดี   กบั

กลุม่ลกูค้าคา่ยรถยนต์ตา่งๆ ทกุราย   เช่น  คา่ยรถโตโยต้า   เราเป็นผู้ผลติชิน้สว่นให้โตโยต้ามาเป็นร ะยะเวลานานกวา่ 55  ปี  

และได้รับความไว้วางใจตลอดมา    แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายามที่จะเพิ่มสดัสว่นรายได้จากคา่ยรถอื่นๆ   เข้ามา  

รวมทัง้บริษัทฯ ได้มุง่ทําตลาดไปสูอ่ตุสาหกรรมที่ไมใ่ช่ยานยนต์ด้วย   ตลอดจนการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์     โดยมี

การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ออกสูต่ลาด  ตลอดจนการลดต้นทนุการผลติในด้านตา่งๆลง   สร้างความมัน่ใจใน

คณุภาพระดบัโลก และสง่มอบตรงเวลา   เพื่อประโยชน์สงุสดุตอ่ลกูค้า 

1.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนทางด้านราคาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการผลติชิน้สว่นรถยนต์ ได้แก่ เ หลก็  ซึง่สว่นใหญ่เป็นเหลก็ที่นําเข้าจากตา่งประเทศ 

และที่ผา่นมามีความผนัผวนของราคาเหลก็อยา่งมาก และการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น อาจทําให้ต้นทนุเกิดความผนั

ผวนของราคาเหลก็  ซึง่ปัจจยัดงักลา่วอยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทได้  

       อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการสัง่ซือ้เหลก็ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัจากผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบเหลก็รายใหญ่  ซึง่อยูใ่นกลุม่ของ

คา่ยรถโตโยต้า  ได้แก่   บริษัท โตโยต้า ทโูช (ประเทศไทย) จํากดั   ซึง่บริษัทสามารถปรับราคาชิน้งานได้หากราคาวตัถดุิบมี

การเปลีย่นแปลง โดยจะปรับราคาชิน้งานได้ทกุๆ  6 – 8  เดือน   และสามารถปรับราคาคา่ชดเชยย้อนหลงั    หากราคาเหลก็

ปรับตวัขึน้กวา่ราคาที่ตกลงกนัในเบือ้งต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนีท้ี่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในอตุสาหกรรมยาน

ยนต์      ด้วยข้อตกลงนีก็้จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบได้   

1.4  ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจและมีรายได้หลกัมาจากการผลติชิน้สว่นรถยนต์เป็นหลกั   ซึง่อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นรถยนต์   

มีคูแ่ขง่จํานวนมากราย   ทัง้ผู้ผลติชิน้สว่นในประเทศและผู้ผ ลติชิน้สว่นจากตา่งประเทศที่เข้ามาตัง้ฐานการผลติในประเทศ

ไทย อยา่งไรก็ตาม   เช่ือวา่บริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้นําในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ได้   เนื่องด้วย บริษัทมี

กระบวนการผลติที่ครบวงจร และได้มาตรฐาน  IATF 16949 / ISO 14001  ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบ   จดัทํา Tooling 

จนถึงการผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ   การได้รับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพฒันา  จากประเทศญ่ีปุ่ น  

ตลอดจนการเป็นคูค้่ากนัมานานระหวา่งบริษัทฯและลกูค้ารายใหญ่ซึง่มีความคุ้นเคย มัน่ใจในคณุภาพสนิค้า   ความชํานาญ

ทางด้านเทคนิคและการสง่มอบสนิค้าที่ตรงตอ่เวลาตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง      จากจดุแข็งตรงนี ้

บริษัทจึงมีความมัน่ใจวา่จะสามารถรักษาการเป็นผู้นําในธุรกิจนีไ้ด้อยา่งยัง่ยืนและตลอดไป 
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2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

2.1 ความเสีย่งจากการมีผู้บริหารหลกัเพียงกลุม่เดียว 

 

กลุม่ตระกลูพนัธ์พาณิชย์  ซึง่เป็นกลุม่ผู้ก่อตัง้บริษัทฯและเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุม่ที่วงการคา่ย

รถยนต์ตา่งๆ ให้การยอมรับ   มีประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ยาวนานมากวา่ 65 ปี  มี

วิสยัทศัน์ในการบริหารงาน อยา่งมืออาชีพอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ตลอดจนมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า   จนได้รับการ

ยอมรับจากกลุม่ผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์หรือคา่ยรถยนต์ตา่งๆ ไมว่า่จะในประเทศหรือตา่งประเทศ  ผู้ ร่วมทนุจากตา่งประเทศ 

และผู้ประกอบการท่ีเป็น supplier/ Maker ตา่งๆ ยอมรับ     บริ ษัทฯมีโครงสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นรูปแบบ

ชดัเจน  เพื่อรองรับกบัทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและ

มากด้วยประสบการณ์ ปัจจบุนับริษัทได้เข้าสูย่คุ Generation 2  เข้ามาบริหารโดยได้มีการบริหารจดัการท่ีเ ป็นระบบมากขึน้     

ตลอดจนมีการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง  จึงมัน่ใจได้วา่ทีมผู้บริหารหลกัของกลุม่ฯ  สามารถที่นําพาองค์กร

บริษัทไปสูจ่ดุหมายตามวิสยัทศัน์ที่ได้วางไว้   บริษัทจึงยงัมีความจําเป็นอยา่งมากที่จะต้องมีการบริหารโดยกลุม่ฯตอ่ไป 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ  

3.1 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  
ปัจจบุนับริษัทได้ใช้อตัราดอกเบีย้ใหมห่ลงัจากได้ขอความอนเุคราะห์จากสถาบนัหลกั ซึง่ทําให้อตัราดอกเบีย้ตํ่า

กวา่เดิม สง่ผลทําให้ต้นทนุการเงินของบริษัทลดลง บริษัทสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาดได้ดีขึน้ และบริษัทยงัเช่ือวา่ความ

ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

ของบริษัทได้ 

     3.2 ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน 

บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนสงูกวา่สนิทรัพย์หมนุเวียน  ซึง่ปัจจยัดงักลา่วข้างต้น อาจจะเป็นเหตใุห้เกิ ดข้อสงสยั

เก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินกิจการตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทยงัมีความเช่ือมัน่วา่ จะไมม่ีปัญหา

เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทพยายามเพิ่มรายได้ โดยขยายไปยงักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ นอกกลุม่อตุสาหกรรมยาน

ยนต์อยา่งตอ่เนื่องจากปีที่ผา่ นมา ซึง่จะช่วยเสริมสภาพคลอ่งของบริษัท ดงันัน้บริษัทฯจึงมีความมัน่ใจวา่จะไมม่ีปัญหา

ดงักลา่วนีอ้ยา่งแนน่อน 

     3.3 ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ 

 ปัจจบุนั กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทยงัเป็นกลุม่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง อีกทัง้ยงัติดตอ่ซือ้

ขายกนัมานาน ดงันัน้บริษัทคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสยีหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นี ้ถึง

อยา่งไรก็ตาม ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึน้ได้บ้าง ดงันัน้บริษัทฯจึงได้มีการบริหารความเสีย่งโดยมีการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยั  
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จะสญูในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่วิเคราะห์จากข้อมลูในอดีตนํามาเป็นสมมติฐานในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี ้

การค้าอยา่งเพียงพอ 

     3.4 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน 

ในปีนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บัสถาบนัการเงินหลกั ทัง้การชํา ระคืนเงินต้นและ

ดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว  

 

4. ความเสี่ยงด้านผู้ลงทุน 

ความเสีย่งจากการขาดทนุสะสม ในปีนีบ้ริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู ่โดยการท่ีบริษัทขาดทนุสะสมอยา่งตอ่เนื่อง

เป็นระยะเวลานานทําให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ ทําให้นกั ลงทนุขาดความเช่ือมัน่ตอ่ผลประกอบการ

ของบริษัทฯ แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้มี   แนวทางในการแก้ปัญหาที่ชดัเจนในอนาคต เพื่อให้บริษัทกลบัมามีผล

ประกอบการท่ีดีเหมือนเดิม ปัจจบุนัหุ้นของบริษัทฯได้มีการหยดุพกัการซือ้ขาย   เนื่องจากปัญหาทางด้านงบการเงิน    ทําให้

นกัลงทุ นขาดความเช่ือมัน่ตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯได้พยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อยา่ง

เร่งดว่น  และได้กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้   เพื่อให้อนาคตอนัใกล้บริษัทฯ กลบัมามีผลประกอบการ

ที่ดีเหมือนเดิมได้ และหุ้นสามารถกลบัเข้ามาเทรดได้ตามปกติ 
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1. สินทรัพย์ถาวร และสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์เป็นท่ีดิน อาคารสาํนกังาน โรงงาน รวมถึงเคร่ืองจกัรที่
ใช้ในการดําเนินการ และสทิธิการเช่า มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิรวมเทา่กบั 3,396,262,417 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายการสินทรัพย์ ที่ตัง้สินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี 

(บาท) 

ภาระ
ผูกพันของ 
ทรัพย์สิน 

ที่ดิน 
1.ที่ตัง้โรงงาน YNP  (F1) 1) 
เนือ้ที่ 9 ไร่ 26 ตร.วา  (ฉ.12026) 

 
ต.ราชาเทวะ        
อ.บางพล ี
 จ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของ 

 
174,048,000 

 
หลกัประกนั
เงินกู้ ระยะ
ยาว 

2.ที่ดินเปลา่ 
เนือ้ที่ 9 ไร่ 3 งาน 56 ตร.วา ( ฉ.4292) 

ต.บางบอ่            
อ.บางบอ่  
จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 19,780,000 - 

3.ที่ดินเปลา่ 3) 
เนือ้ที่ 19 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา  (ฉ.58809,58810,58811) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ 

80,732,700 

หลกัประกนั
เงินกู้บริษัท
ยอ่ย 

4.ที่ดินเปลา่  3) 
เนือ้ที่ 21 ไร่ 39 ตร.วา   (ฉ.58812,58813,58814) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ หลกัประกนั
เงินกู้บริษัท
ยอ่ย 

5.ที่ดินเปลา่ 3) 
เนือ้ที่ 19 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา  (ฉ.36297) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ หลกัประกนั
เงินกู้บริษัท
ยอ่ย 

6.ที่ดินเปลา่ 3) 
 เนือ้ที่ 38 ไร่ 22 ตร.วา (ฉ.
58791,58792,58793,58794,58795,58796,58797) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ 28,882,000 - 

7.ที่ตัง้โรงงาน YNP  (F2)  
 เนือ้ที่ 28 ไร่ 2 งาน 25 ตร.วา (ฉ.1491) 

ต.ราชาเทวะ      
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 479,850,000 หลกัประกนั
เงินกู้ ระยะ
ยาว  

8.ที่ตัง้โรงงาน YNP (F3)  
เนือ้ที่รวม 218  ไร่ 2 งาน 3 ตร.วา. 
( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887) 

ต.หนองจอก      
อ.บ้านโพธ์ิ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจ้าของ 789,327,000 หลกัประกนั
เงินกู้ ระยะ
ยาว 

7.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
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รายการสินทรัพย์ ที่ตัง้สินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี 

(บาท) 

ภาระ
ผูกพันของ 
ทรัพย์สิน 

9.สทิธิการเช่า YNP (F1)เนือ้ที่รวม 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.บางพล ี         
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 2,280,000 - 

 

 

 

10.สทิธิการเช่า YNP (F2) 4) 

เนือ้ที่รวม 8 ไร่  25 ตร.วา  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 1,188,000 - 

11.สทิธิการเช่าโรงงาน YNPE 5) 

เนือ้ที่รวม 7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 951,600 - 

12.สทิธิการเช่าที่จอดรถ YNP (F1)5) 

เนือ้ที่รวม 2 ไร1 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606 ฉ.1204) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 744,000 - 

13.สทิธิการเช่าที่จอดรถ YNP (F2) 6) 

เนือ้ที่รวม  1.5 ไร่  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ      
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

ผู้ เช่า 840,000 - 

14.สทิธิการเช่าอาคารสาํนกังาน  (YSP) YNP (F3) 7) เนือ้ที่

รวม 18 ตร.ว  (ฉ.27887) 

ต.หนองจอก     
อ.บ้านโพธ์ิ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ให้เช่า 494,100  

15.สทิธิการเช่าอาคารสาํนกังาน(โชนนั) YNP(F) 8)       

เนือ้ที่รวม 251.25  ตร.ว. (ฉ.12026)                 

 ต.ราชาเทวะ                

 อ.บ้านโพธ์ิ                     

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้ให้เช่า 3,985,200 - 
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หมายเหต ุ:  1) YNP F1 ตัง้อยู่บนเนือ้ทีท่ ัง้ หมด 17 ไร่ โดยบริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทีดิ่นจ านวน 9 ไร่ 26 ตร.วา และไดเ้ช่าทีดิ่น
เนือ้ที ่8 ไร่ 1 งาน จากบคุคลทีไ่ม่เก่ียวข้อง โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที ่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2561 ทัง้นี ้บริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญาจ านวน 190,000 บาท ต่อเดือน และมีสาระส าคญัอื่น ดงันี ้
 -  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งผูเ้ช่าทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 เดือน เมื่อผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีดิ่นทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอื้่น ก่อน
ครบก าหนดสญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรียมตวัออกจากทีดิ่น และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งใหผู้เ้ช่าท ราบดว้ย ว่าจะตกลงขายให้
ผูใ้ด เป็นเงินจ านวนเท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซ้ือไดก่้อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควร 
  

 2) กลุ่มบริษทัฯไดจ้ดจ านองทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้างไวเ้ป็นหลกัทรัพย์ค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีวงเงินกู้ระยะสัน้และ

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

3) บริษทัฯไดเ้ช่าทีดิ่นเนือ้ที ่8 ไร่ 25 ตร.วา เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีว่างเคร่ืองจกัรและทีจ่อดรถโดยมีระยะเวลาเช่าจ านวน 11 ปี 
1 เดือน โดยมีเงือ่นไขสญัญาเป็นสองช่วงดว้ยกนั สญัญาช่วงที ่ 1 ระหว่างวนัที ่16 กนัยายน 2549 ถึง วนัที ่ 16 ตลุาคม 
2555  สญัญาช่วงที ่2 ระหว่างวนัที ่17 ตลุาคม 2555 ถึง วนัที ่17 ตลุาคม 2560 มีอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 99,000 บาท/
เดือน สญัญาช่วงที ่3 ระหว่างวนัที ่18 ตลุาคม 2560 ถึง วนัที ่17 ตลุาคม 2565 มีอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 300,000 บาท/
เดือน 

 

4) บริษทัฯไดสิ้ทธิการเช่าทีดิ่นเนือ้ที ่ 7 ไร่ 3 งาน จากบคุคลทีไ่ม่เก่ียวข้อง โดยให ้ YNPE เช่าช่วงเพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้โรงงาน 
YNPE และใชเ้ป็นคลงัสินคา้ โดยสญัญามีระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัที ่25 มิถนุายน 2545 ทัง้นี ้บริษทัยงัมีภาระผูกพนัค่า
เช่าตามสญัญาเป็นจ านวน 79,300 บาทต่อเดือนจนครบก าหนดสญัญา (วนัที ่25 มิถนุายน 2565) 

 

  5) บริษทัฯไดเ้ช่าทีดิ่นเนือ้ทีร่วม 3 งาน 40 ตร.วา เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถโรงงาน 1 โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 3 ปี
นบัตัง้แต่วนัที ่ 1 กนัยายน 2558 ถึง วนัที ่31 สิงหาคม 2561 โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 44,000 บาท ต่อเดือน ตลอด
อายสุญัญาและมีสาระส าคญัอื่น ดงันี้      
 - ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งผูเ้ช่าทราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนั เมื่อผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีดิ่นทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอื้่น ก่อนครบ 
ก าหนดสญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรียมตวัออกจากทีดิ่น และ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายใหผู้ใ้ด 
เป็นเงินจ านวนเท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซ้ือไดก่้อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควรและหากผูเ้ช่าปฏิเสธหรือเมื่อพน้
ก าหนดเวลาดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าจึงจะเสนอขายบคุคลอื่น 
 

6) บริษทัฯไดเ้ช่าทีดิ่นเนือ้ทีร่วม 1 ไร่ 2 งาน เพือ่เป็นทีจ่อดรถของโรงงาน 2 โดยสญัญามีระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1  
พฤศจิกายน 2558  จนถึงวนัที ่31 ตลุาคม  2560  มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 720,000 บาท ต่อปี และมี 

     สาระส าคญัอื่น  ดงันี ้ 
 - ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งผูเ้ช่าทราบล่วงหน้ าอย่างนอ้ย 2 เดือน เมื่อผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีดิ่นทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอื้่น ก่อน
ครบก าหนด สญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรียมตวัออกจากทีดิ่น และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายให้
ผูใ้ด เป็นเงิน จ านวนเท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซ้ือไดก่้อน หากเห็นว่าเป็นราคาสมควร 

 

7) บริษทัฯ ใหบ้ริษทัร่วม YSP เช่าพืน้ทีเพือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังาน โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที ่ 1 
พฤศจิกายน 2556 จนถึงวนัที ่31 ตลุาคม  2559  มีภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 494,100 บาท ต่อปี  
  
8) บริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัร่วม โชนนั เช่าพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังาน ณ โรงงาน 2 บริษทั ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  โดย
มีระยะเวลาเช่า 1-3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัที ่31 ตลุาคม 2560และ 1 มีนาคม 2558 ถึง 1มีนาคม 
2561 โดยค่าเช่าตามสญัญา 1-3 รวม 6,385,200 บาท 
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2.   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย   
 

บริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) มุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์หรือธุรกิจกลุม่
อตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั  กลุม่ประเภทงานขึน้รูปโลหะประเภทตา่งๆ ตัง้แตข่นาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่    โดยการลงทนุ
มุ่งเน้นในธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ      ไมว่า่จะเป็นการร่วมลงทนุกบับริษัทใน
ประเทศและตา่งประเทศ   โดยมีเป้าหมายดงัตอ่ไปนี ้  

1) เป็นกลุม่ที่มีทีมผู้บริหารและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 
2) กลุม่ธุรกิจท่ีเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิและมีสนิค้าเป็นของตนเอง หรือ มีโนฮาวน์ (Know how) 
3) เป็นกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั หรือสายสมัพนัธ์ ท่ีสามารถตอ่ยอดทางธุรกิจได้ 
4) กลุม่ที่มีความรู้ และทางด้านผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีในการผลติ หรือเคร่ืองจกัร 
5) กลุม่ที่เป็นผู้ประกอบการและต้องการร่วมทนุ โดยธุรกิจนัน้มีแนวโน้มทางด้านการเจริญเติบโตคอ่นข้างสงู  
6) เป็นธุรกิจที่มีความต้องการพฒันาศกัยภาพในด้านการบริหารจดัการท่ีดี  และมีระบบกํากบัดแูลที่ดี 

 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนถือหุ้น 

(%) 
เงินลงทนุตามวธีิ

สดัส่วนได้เสีย  
(ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (YNPE) 

 
ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการผลิต (Tooling) 
ขายชิน้ส่วนประกอบ 

 
300 

 
100 

 
0 

 

บริษัท ยานภณัฑ์อินเตอร์เนชัน่เนล จํากดั 
(YNPI) 

Tradiing Raw Material Part 
240 100 0 

บริษัทร่วม 
บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากดั 
(YDT) 

 
บริการชบุสีโลหะ อโลหะ ด้วย
ระบบกระแสไฟฟ้า 

24.75 28.28 63 

บริษัทอ่ืน 
 

บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จํากดั (YSP) 

 
ผลิตชดุทอ่ไอเสีย  
ตวัแทนจําหน่ายทอ่ (Pipe) 

1,414 0.55 - 

 
บริษัท ข้าวรัชมงคล จํากดั 

 
ค้าข้าวและโรงสีข้าว 

5 2 - 

รวมทัง้สิน้ 
   

63.00 
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การบริหารงานในบริษัทย่อย 

 แนวทางการในการบริหารบริษัทยอ่ย  บริษัท  ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  ได้มีการวางแนวทางการบริหารหลกัไว้

อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม  โดยมีนโยบายหรือแผนทางธุรกิจจากบริษัทแมเ่ป็นผู้ กําหนดบริบทตา่งๆ ให้การบริหารจดัการ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และมีทีมงานบริหารไว้สาํหรับกํากบัดแูลโดยใช้มาตรฐานเดียวกนั 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะจํากดัเฉพาะธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกบั

ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าของบริษัทฯ ทัง้นี ้นโยบายในการลงทนุ           

จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทนุ และความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจเป็นสาํคญั โดยการลงทนุ

ต้องผา่นการพิจารณาจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิตามที่

กําหนด สาํหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย

บริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน 
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ข้อที่ 1 เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแหง่หนึง่ ได้ยื่นฟ้องบริษัท จากการท่ีบริษัทผิดนดัการจ่ายชําระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชี 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ค้างจ่าย โดยมีทนุทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 118.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 18 ตอ่ปี
ของต้นเงิน 113.90 ล้านบาท ชําระ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2560  บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์คําพิพากษาของศาลลจงัหวดั
พระโขนงและยื่นคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีตอ่ศาลอทุธรณ์กลาง  ซึง่ศาลอทุธรณ์กลางได้สัง่รับอทุธรณ์ของบริษัทและคํา
ร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีไว้เรียบร้อยแล้ว  ปัจจบุนัคดีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์กลาง  และศาลอทุธรณ์
กลาง  ได้กําหนดนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ตอ่มาศาลอทุธรณ์กลางได้มีคําพิพากษายื นตามศาล
ชัน้ต้นเมื่อวนัท่ี 27 กรกฏาคม 2560  ปัจจบุนับริษัทฯ กําลงัอยุใ่นระหวา่งขอยื่นคําร้องตอ่ศาลฏีกาในวนัท่ี 12 มกราคม 
2561 ตอ่ไป 

ข้อที่ 2 เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแหง่ที่ 2 ได้ยื่นฟ้องบริษัท จากการท่ีบริษัทผิดนดัการจ่ายชําระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชี 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ค้างจ่าย โดยมีทนุทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 195.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 18 ตอ่ปี
ของต้นเงิน 183.07 ล้านบาท  ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 ศาลฏีกาพิเคราะห์แล้วมีคําสัง่ไมรั่บฏีกา เนื่องจากมี
ความเห็นวา่ไมเ่ก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะและไ มเ่ป็นปัญหาสาํคญัที่ศาลฏีกาควรรับวินิจฉยั ปัจจบุนับริษัทอยูใ่น
ขัน้ตอนการเจรจาไกลเ่กลีย่กบัทางสถาบนัการเงินแหง่นีอ้ยู่ 

ข้อที่ 3  บริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพง่ตอ่อดีตกรรมการบริษัทยอ่ย (YNPE) จํานวน 2 รายแล้ว  ในวนัท่ี 17
สงิหาคม 2560 ศาลได้พิพากษาวา่อดีตกรรมการ มี ความผิด ให้ลงโทษ จําคกุเป็นเวลาทัง้สิน้ 66 เดือน ตอ่มาวนัท่ี 12 
มกราคม 2561 บริษัท (YNP) และบริษัทยอ่ย( YNPE) ได้ยื่นอทุธรณ์เพื่อขอให้ศาลอทุธรณ์พิจารณาลงโทษอดีตกรรมการ
ในสถานหนกัตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
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บริษัท : บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”)  

ประกอบธุรกิจ : ผลติชิน้สว่นขึน้รูปโลหะ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ 

1.ชดุทอ่ไอเสยี (Exhaust System)  

2.ชดุขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  

3.ชิน้สว่นขึน้รูปโลหะสาํหรับรถยนต์ และอื่นๆ (Press Part)  

สง่จําหนา่ยโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผู้ ค้าชิน้สว่น

อะไหลร่ถยนต์ทัว่ประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัท

ยอ่ยเป็นผู้ออกแบบและผลติเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ (Tooling) ได้แก่ แมพ่ิมพ์ (DIE) อปุกรณ์

จบัยดึที่ใช้ในการประกอบชิน้สว่นรถยนต์ (JIG) อปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพชิน้งาน (C/F: 

Checking Fixture) และอปุกรณ์การผลติ (Equipment) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ :  42 ซอยสขุมุวิท 81 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท์ส านักงานใหญ่ :  0 2331 8000, 0 2311 1000 

โทรสาร :  0 2331 7398 

ที่ตัง้โรงงาน YNP1  :  70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแก้ว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 10540 

โทรศัพท์โรงงาน YNP1 : 0 2316 7776-7, 0 2316 9145 

โทรสาร : 0 2316 9146, 0 2750 3813 

ที่ตัง้โรงงาน YNP2  :  3 หมู ่7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแก้ว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี

จงัหวดั สมทุรปราการ 10540 

9.  ข้อมูลท่ัวไป 
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โทรศัพท์โรงงาน YNP2 : 0 2175 2113, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 – 10 

โทรสาร : 0 2326 6425 

ที่ตัง้โรงงาน YNP3 : 55 หมู ่3 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

โทรศัพท์โรงงาน YNP3 : 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855 

โทรสาร :  0 3857 8846 

ที่ตัง้โรงงาน YNPE :  64 หมู ่12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแก้ว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี

จงัหวดั สมทุรปราการ 10540 

โทรศัพท์โรงงานYNPE : 0 2750 2299 

โทรสาร : 0 2750 3808 

ที่ตัง้โรงงาน YNPI :  70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแก้ว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 10540 

โทรศัพท์โรงงาน YNPI : 0 2316 7776-7, 0 2316 9145 

โทรสาร : 0 2316 9146, 0 2750 3813 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107574700165  

โฮมเพจบริษัท : www.yarnapund.com  
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

ปัจจบุนั บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เป็นทนุชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 เดือนธนัวาคม 2560 แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,600 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  
2. ผู้ถอืหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่                                        ณ วนัท่ี 30 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อ  จ านวนหุ้น         %  

1.  กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ 1) 

2. นายอ านวย พิจิตรพงศ์ชัย 

3. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร         

4. นางศิริพร  พงษ์วัฒนา   

5. ว่าที่ ร.ต. สมเกียรติ  สาธิตพิฐกุล 

6. นายกรรศร  บัณฑิตานุกูล 

7. นางสาวเกษรี  ค านวณ 

8. นางสาวสาวิตรี  สิงหะคเชนทร์ 

9. นายธวัชชัย  กาลอนันต์วงศ์ 

10. นายชาญ  วรรธนะกุล 

               517,625,191     

82,917,600 

91,646,252 

63,752,208 

31,417,000 

31,245,000 

22,389,300 

21,281,889 

20,651,700 

18,500,000 

 

               32.31% 

5.18% 

5.75% 

3.98% 

1.95% 

1.95% 

1.39% 

1.33% 

1.29% 

1.15% 

 

    

หมายเหต:ุ 

1) กลุม่พนัธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 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  

 

 

 

 

10 . โครงสร้างการถือหุ้นและเงนิทุน 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตาม

กฎหมาย แตท่ัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลต้องนําปัจจยัตา่งๆ มาพิ จารณาประกอบ เช่น  ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัท สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท           โดยต้องไมส่ง่ผลกระทบ

ตอ่ความสามารถในการชําระเงินกู้สถาบนัการเงินตา่งๆ ตามเง่ือนไขการกู้ยืมซึง่การพิจารณาดงักลา่วจะคํา นงึถึงประโยชน์

สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย  คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด

คงเหลอืเทียบกบังบลงทนุของบริษัทยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลทกุคราว บริษัทยอ่ย YNPE และ YNPI ต้องจดัสรรเงินไว้เป็น

ทนุสาํรองอยา่งน้อยหนึง่ในยี่สบิของเงินกําไรสทุธิซึง่บริษัททํามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกวา่ทนุสาํรองนัน้จะมีจํานวน

ถึงหนึง่ในสบิของจํานวนทนุของบริษัท หรือมากกวา่นัน้ 
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      ( โครงสร้างองค์กร ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ 

คณะกรรมการ 4 ชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหน้าที่ดงันี ้

2.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ์    พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพริษฐ์       พนัธ์พาณิชย์ กรรมการ 

3. นายเคียง       บญุเพิ่ม กรรมการ 

4. นางอมรรัตน์    องัคเศกวิไล กรรมการ 

5 นางอมัพร        นิลภิรมย์ กรรมการ 

6 นางพรจิต        พนัธ์พาณิชย์ กรรมการ 

7 พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี กรรมการ 

8 นางสาวกญัญา บศุยารัศมี กรรมการ 

9 พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ กรรมการ 

10 

11 

นายปิยพร  

พลตํารวจตรีลอืชยั  

ลิม้เจริญ 

สดุยอด  

กรรมการ 

กรรมการ 

 
** นางอรสโรชยา บุนนาค ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท วันที่ 5 กันยายน 2560 ***  

 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ลงมติกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนั บริษัทเป็นดงันี ้ “นายสมัพนัธ์ 

พนัธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์ , นางอมัพร นิลภิรมย์ และนางพรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

(1) บริหารจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

(2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการจดัการของ
คณะกรรมการบริหารและผู้บริห าร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
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แหง่ประเทศไทย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ 
ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น กา รเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  
การควบหรือเลกิบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้ 
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่กําไรขาดทุ นกนั การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี
สาํคญั  การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้และขายสนิทรัพย์ที่สาํคญั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือตามที่หนว่ยงานราชการอื่น ๆ กําหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึง่ตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดย

ให้มีอํานาจหน้าที่บริหารจดัการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัท

แตง่ตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร  

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการหรือมอบอํานาจให้บคุคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้

การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเ ห็นสมควร

และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจ

ดงักลา่วได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลอื่นทําหน้าที่แทนในเร่ือง

เก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดงักลา่วต้องเป็นไปตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท

ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอํานาจนัน้ ต้องบนัทกึความเห็นของกรรมการดงักลา่วในรายงานการประชมุให้

ชดัเจน ทัง้นี ้การมอบ อํานาจดงักลา่วจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และ             ความรับผิดชอบของผู้ รับ

มอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน         และต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุตัิ

รายการท่ีตนหรือบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้ งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น

ใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(5) พิจารณาอนมุตัิในการนําสนิทรัพย์หรือทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกนั หรือเข้าคํา้ประกนัใดๆ ท่ี
ก่อให้เกิดภาระผกูพนัแก่บริษัท 

(6) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ 
(7) พิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจภายในบริษัท 
(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 
(9) รับผิดชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตัง้ใจและความระมดัระวงัในการ

ปฏิบตัิงาน 
(10) จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 
(12) กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 
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(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ใน
รายงานประจําปี  และครอบคลมุในเร่ืองสาํคญั ๆ  ตามนโยบายเร่ืองข้อพงึปฏิบตัิที่ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2.2 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ์    พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพริษฐ์       พนัธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. นางอมัพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์  กรรมการบริหาร 

 
 

** นางอรสโรชยา บุนนาค ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหาร วันที่ 5 กันยายน 2560 *** 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  ซึง่อยูภ่ายใต้กฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท  

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

(3) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีที่กรรมการผู้จดัการใหญ่นําเสนอเพื่อกลัน่กรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตา่งๆ ของบริษัท ที่กําหนดเอาไว้ให้ เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินหรือการขอสนิเช่ือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั ้ งการชําระหรือใช้จ่ายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ เพื่อการจดัซือ้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิง่ปลกู
สร้าง การจดัซือ้เคร่ืองจกัร และทรัพย์สนิอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานตา่งๆ ภายในวงเงินสาํหรับแตล่ะ
รายการไมเ่กินกวา่ 300 ล้านบาท โดยให้นําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด ให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) มีอํานาจพิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษัท มีอํานาจอนมุตัิทางการ 

เงินเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   
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อนึง่ การอนมุตัิรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด 

(ตามข้อบงัคบับริษัท และตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ) ทํากบับริษัทฯ หรือ

บริษัทยอ่ ย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน ทัง้นี ้สาํหรับรายการท่ี

กรรมการบริหาร หรือ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหารที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จํานวน  4  ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวกญัญา บศุยารัศมี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปิยพร ลิม้เจริญ กรรมการตรวจสอบ 

4. พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต ุ:  นางสาวจนัทรา  เจษฎาพิทกัษ์ ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มี หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงาน

ของบริษัท และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดําเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท

ฯ  และผู้ ถือหุ้น  โดยมีขอบเขตหน้าที่ดงันี ้

(1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปและมีการ
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้ราย
ไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่
เห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสทิธิผล 

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เบือ้งต้นตอ่คณะกรรมการสรรหา  รวมถึงพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  โดยคํานงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสาํนกังานสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท   
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(5) เข้าร่วมประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อย 1 ครัง้เพื่อขอความเห็นจาก
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่ง  ๆ 

(6) พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอา จมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(7) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท            
ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล   และ ให้คําแนะนํา
คณะกรรมการบริหารเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(9) พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นตอ่   แผนตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบตัิงานของสาํนกัตรวจสอบภายใน  อตัรากําลงัคนของสาํนกัตรวจสอบภายใน  และประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชี 

(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้  โยกย้าย หรือถอดถอน รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้อํานวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน  และบคุลากรของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

(11) พิจารณาสอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
บริษัท    และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

(12) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(13) ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
มาให้ความเห็น  ร่วมประชมุ  หรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

(14) มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชี พอื่นใด  เมื่อเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของ
บริษัท  เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาํเร็จลลุว่งด้วยดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิ จกรรมทกุประการของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกยงัคงเป็นของ

คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

             2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

                  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตําแหนง่ 

1 นายยิ่งศกัดิ ์ โลหิตบตุร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นายประสาน  ปัน้ทองด ี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นายดํารงศกัดิ ์ อินทระวชัระ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

หมายเหตุ :  นายรัชดา สวุรรณจินดา   ดํารงตําแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลมุความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและช่ือเสยีงของบริษัทอนัจะเกิดขึน้จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก 

(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดแูล
ปริมาณความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทัง้การสร้างการเตือนภยัลว่งหน้า 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย    ระบบการบริหารความเสีย่ง    ความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วตอ่เนื่อง  เพื่อปรับปรุงการบริหาร ความเสีย่งโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
รัดกมุ และมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

(4) มีอํานาจในการแตง่ตัง้ และกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนกุรรมการ     หรือคณะทํางานในการบริหารความเสีย่ง
แตล่ะประเภทของการบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องทํารายงานตอ่คณะกรรมการบริหาร แล ะ
คณะกรรมการบริษัท 

(5) กํากบัดแูล  ติดตาม  ควบคมุและตรวจสอบ   การดําเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะทํางานในการบริหาร
ความเสีย่งและมีอํานาจเรียกเอกสาร ข้อมลู และบคุคลที่เก่ียวข้องมาชีแ้จงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื่อให้
การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ 

(6) รายงานความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่งและปัจจยัที่คาดวา่จะเกิดผลกระทบตอ่การดําเนินงานให้กบัตอ่คณะ
กรรมการบริหาร พร้อมทัง้ดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กบัคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

(7) สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารความเ สีย่ง เช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน และ
สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ที่กําหนด 

 

2.5 คณะกรรมการสรรหา 

       คณะกรรมการสรรหา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นางพรทิพย์ ลธัธนนัท์ กรรมการสรรหา 

3. นางอมรรัตน์ องัคเศกวิไล กรรมการสรรหา 

4. นายปิยพร ลิม้เจริญ กรรมการสรรหา 

 

             หมายเหตุ :  นายรัชดา  สวุรรณจินดา    ดํารงตําแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

(1) คดัเลอืก สรรหา บคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ อยา่งมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส รวมทัง้จากรายช่ือ 

              ตา่ง ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นแนะนํา (ถ้าม)ี โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  

              ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ สามารถทุม่เทอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่ มีอายทุี ่

              เหมาะสม สขุภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบรูณ์ สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ มีการ 

             เตรียมตวัเป็นการลว่งหน้า 

(2) จดัเตรียมบญัชีรายช่ือผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ไว้เป็นการลว่งหน้าและ/หรือ ในกรณีที่ตําแหนง่

กรรมการ หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่วา่งลง 

(3) ขอรับข้อคิดเห็นตา่ง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคดั

เลอืกสรรหาด้วย ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณีเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ตอ่ไป 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกบัการสรรหากรรมการ 

              2.6 คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

         คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

2. นางสาวกญัญา บศุยารัศมี รองกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายปิยพร ลิม้เจริญ กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

4. นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

        หมายเหตุ :  นางสาวจนัทรา เจษฎาพิทกัษ์  ดํารงตําแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

(1) เสนอแนะโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมถึงคา่เบีย้ประชมุ โบนสัประจําปี

สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะปี 

(3) ประเมินผลสาํเร็จขององค์กร เพื่อกําหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงินเดือนประจําปีของบริษัท 
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(4) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท 

(5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิงานดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ

อิสระตามความเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท     

 

2.7 รายชื่อผู้บริหาร 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน) มีผู้บริหารตามนิยามของส านักงาน กลต. ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ์    พนัธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพริษฐ์       พนัธ์พาณิชย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. นางอมัพร นิลภิรมย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์ กรรมการบริหาร 

2.8 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2555  เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2555  ได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวกนิษฐ์นาถ 

ทดัศรี  ให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ให้คําแนะนําแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ระเบียบที่เก่ียวข้อง และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3)   จดัการประชมุตามที่กฎหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรักษารายงานการประชมุ รวมถึงประสานงานให้มี

การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(4)   ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล 

(5)   ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และหนว่ยงานกํากบัดแูลที่เก่ียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมลูตา่งๆ ท่ี

ต้องการทราบ โดยติดตอ่สอบถามได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 02-1752100 ตอ่ 3001 หรือสง่คําถามผา่นทาง e-mail ที่ 

sec@yarnapund.com 

(6)   สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

(7)   ปฏิบตัิภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร      

 บริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหน้าที่ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสา มารถ     

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานท่ีเหมาะสมเพื่อเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการบริษัท

วา่งลง ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานและการกํา กบัดแูลที่เหมาะสมจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

บริษัทจํานวนหนึง่ และนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และคดัเลอืกชัน้หนึง่ก่อน เสร็จแล้ว

คณะกรรมการสรรหาจะเสนอช่ือบคุคลที่ผา่นการคดัเลอืกจากที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณากลัน่กรองและคดัเลอืกให้เหลอืจํานวนเทา่กบัตําแหนง่กรรมการบริษัทท่ีวา่งอยู ่เสร็จแล้วจึงจะนํารายช่ือ

บคุคลที่ได้รับการคดัเลอืกเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ โดยใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ  (1)เพื่อท่ีจะเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

กรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้    ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีง   ชีข้าด  

 อนึง่ในการคดัเลอืกบคุคลที่สมควรจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัทนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัิที่กําหนดไว้ในมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานของบคุคลดงักลา่วด้วย เพื่อให้แนใ่จวา่บคุคลที่จะได้รับ

การเสนอ ช่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของบริษัท 

       องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษั ทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์
คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ .ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ จากนัน้จึงนํารายช่ือเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 

(2) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยกรรมการ
ซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

(3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
3.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้อง ใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 3.1 เลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวน

กรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลื อกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

(4) ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใ ห้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีเ่ลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหนง่กรรมการท่ีวา่งในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียง
เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 

(5) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน     
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 

กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการจํานวนหนึง่ของบริษัท 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งน้อย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ

สาํหรับตําแหนง่ และมีคณุธรรม จรรยาบรรณ 
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลอืกจากกรรมการอิสระ และรายช่ือที่

เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน โดยคดัเลอืกจาก

กรรมการอิสระ และรายช่ือที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ  3 ปี 

 การแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท เสนอช่ือตอ่ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุาร โดย

พิจารณาจากบคุคลที่มีความรู้ความสามารถสาํหรับตําแหนง่ และมีคณุธรรม จรรยาบรรณ ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
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4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

8.4.1 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

รายการ เงนิเดือนและโบนัส 
หักกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

และ  ประกันสังคม 

กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ) จ านวน 12 คน     

1 นายสมัพนัธ์   พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 

2 นายพริษฐ์      พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 

3 นายเคียง บญุเพิ่ม 240,000 - 

4 นางอรสโรชยา     บนุนาค 180,000 - 

5 นายลอืชยั  สดุยอด 60,000 - 

6 นางอมรรัตน์  องัคเศกวิไล 240,000 - 

7 นางอมัพร      นิลภิรมย์ 240,000 - 

8 นางพรจิต      พนัธ์พาณิชย์ 240,000 - 

9 พลโทไตรรัตน์ ป่ินมณี 600,000 - 

10 นางสาวกญัญา บศุยารัศม ี 600,000 - 

10 นายปิยพร ลิม้เจริญ 360,000 - 

11 พลตํารวจตรีวนัชยั วิสทุธินนัท์ 360,000 - 

 

กรรมการบริหาร(ฐานะผู้บริหาร) จ านวน 7 คน 

  

  

1 นายสมัพนัธ์   พนัธ์พาณิชย์ 

20,908,095 

2 นายพริษฐ์      พนัธ์พาณิชย์ 

3 นางอรสโรชยา     บนุนาค 

4 นางอมัพร      นิลภิรมย์ 

5 นางพรจิต      พนัธ์พาณิชย์ 
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5. บุคลากร 

                     บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาททางแรงงานท่ีสาํคญัในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     
บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ จํานวน 1,732 คน (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.2) แบง่ตามสายงานได้ดงันี ้
 

ล าดับ สายงาน 

  

2014 2015 2016 2017 

2557 2558 2559 2560 

1 กรรมการบริหาร 15 15 15 18 

2 ฝ่ายบญัชี 34 34 31 35 

3 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2 2 2 2 

4 ฝ่ายต้นทนุ 7 7 5 5 

5 สาํนกัวางแผนและพฒันาองค์กร       0 

6 ฝ่ายการเงิน 4 5 5 4 

7 สาํนกัเลขาฯ 2 2 2 2 

8 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 36 44 12 11 

9 ฝ่ายธุรการ 44 39 41 25 

10 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 1 1 

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 11 9 8 

12 ฝ่ายกฏหมาย - - - 0 

13 ฝ่ายประสานงาน 6 1 1 1 

14 ฝ่ายการตลาด 45 40 32 32 

15 ฝ่ายจดัซือ้ 57 56 48 43 

16 ฝ่ายผลติ 1397 1156 940 812 

17 ฝ่ายบริหารโรงงาน 489 445 375 300 

18 ฝ่ายวิศวกรรมการผลติ 221 213 140 125 

19 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 78 83 60 56 

20 แผนกควบคมุคณุภาพ 206 199 155 125 

21 แผนกความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 20 21 19 15 

22 ฝ่ายซอ่มบํารุง 200 183 149 124 

23 แผนกระบบมาตรฐาน(QMS) 8 8 7 6 
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ล าดับ สายงาน 
 

2014 2015 2016 2017 

2557 2558 2559 2560 

24 โรงงาน (PM,AD,TPS,CR) - - - - 

25 ฝ่ายวิศวกรรมจดัซือ้ 2 2 - 0 

26 Project cost improvement     9 0 

 รวมทัง้หมด 2,891 2,569 2,058 1,750 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
กลุม่ บริษัทยานภณัฑ์  มุง่มัน่พฒันามาตรฐาน เพิ่มทกัษะและความสามารถของพนกังาน เพื่อสง่เสริมให้พนกังาน

แสดงศกัยภาพอยา่งเต็มที่  รวมทัง้การนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลติ บริษัท จึงเลง็เห็นถึงความสาํคญั ใน
การพฒันาบคุคลากร ซึง่ ทรัพยากรบคุคลถือเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่ขององค์การ (Human Capital) และเป็นตวัแปรสาํคญัตอ่
ความ สาํเร็จ ที่องค์การต้องให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ เพื่อให้เกิดผลติภาพ 
(Productivity) ประสทิธิภาพ (Efficiency) และประสทิธิผล (Effectiveness) สงูสดุในการทํางาน สร้างความแตกตา่งและ
สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาและ ขบัเคลือ่นองค์การให้ประสบความสาํเร็จ 

 

บริษัทจึงได้จดัทําแผนพฒันาบคุลากร (Training Road Map) เพื่อสง่เสริมให้พนกังานได้รับการอบรมพฒันา
หลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้         

 

      1. การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม ่ (Orientation New Employees) โดยให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายบริษัท , นโยบาย
ความปลอดภยัในการทํางาน , ระเบียบข้อบงัคบัในการทํางาน , ระบบมาตรฐาน เช่น ระบบคณุภาพ ระบบการจดัการด้าน
สิง่แวดล้อม สวสัดิการตา่งๆ ท่ีพนกังานจะได้รับ เพื่อให้พนกังานเข้าใหมไ่ด้ทราบ และสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกบั
นโยบายตา่งๆ ของบริษัท       

       

      2. การฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ (Functional Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของแตล่ะสาย
วิชาชีพ บริษัท จดัให้มีการอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ อยา่งตอ่เนื่องสมํ่าเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอก
บริษัท จากผู้ ฝึกสอนที่เป็นชาวไทย และชาวตา่งชาติ   อีกทัง้บริษัท ได้มีการสง่ผู้บริหารไปศกึษาเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ  จาก
บริษัท คูค้่า ยงัตา่งประเทศ เพื่อให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

 

      3. การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชา (Managerial Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรที่มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการบงัคบั
บญัชาของหวัหน้างานทกุระดบั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการควบคมุดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาและการบริหารงาน 
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      4. การบริหารระบบคณุภาพ (Quality Management Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบันโยบาย และการปฏิบตัิ
ตามระบบบริหารคณุภาพภายในองค์กร รวมทัง้การสร้างจิตสาํนกึด้านคณุภาพให้กบัพนกังาน 

       

5. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม (Safety & Environmental Training) เพื่อให้พนกังานทกุระดบัได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยดแูลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี ปลอดภยั สร้างจิตสาํนกึ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความปลอดภยั และปรับเปลีย่นวฒันธรรมด้านความปลอดภยัเป็นป้องกนัท่ีสาเหตกุ่อนเกิดอบุตัิเหต ุ

 

        6. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนกังานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานให้เกิดความรวดเร็ว 
และสามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ และรวมทัง้เพื่อรองรับระบบ SAP ที่บริษัทได้นํามาใช้
ในระบบจดัการภายใน 

 

นอกเหนือจากการพฒันาบคุลากรด้วยการฝึกอบรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุกา รเรียนรู้ของพนกังานโดยสร้าง
องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลู ขา่วสารเก่ียวกบัองค์กร และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานให้มีความรู้    ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง     และเพื่อให้สามารถจดัการความรู้ (Knowledge 
Management)   ได้ตอ่ไปในอนาคต    
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คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยมี

นโยบายปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี (Code of Best Practices) สาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานท่ีมี

ประสทิธิภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบั

ดแูลกิจการ (Corporate Governance) โดยบริษัทกําหนดหลกัการและแนวทางปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัการกํากบัดกิูจการ ซึง่

เนือ้หาแบง่เป็น 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีการบริหารจดัการโดยคํานงึถึงสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ไมก่ระทําการใดๆที่

มีลกัษณะจํากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสทิธิผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของ

บริษัทผู้ ถือหุ้นจะได้รับโอกาสที่เทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการตัง้คําถามใดๆ ที่เป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิของ

ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯให้ความสาํคญัในเร่ือง (1) การประชมุผู้ ถือหุ้น (2) การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (3) การจดัทํา

รายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 การด าเนินงานปี 2560 

(1) การประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.1 บริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ
อยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด เผยแพร่ผา่นเว็บไซด์บริษัท www.yarnapund.com   เว็บ
ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์ และหนงัสอืพิมพ์สายกลาง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลู ก่อนวนัประชมุตาม
กฎหมายกําหนด โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นจํานวน 4 ครัง้ ประกอบด้วย 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 วนั 26 มกราคม 2560  

 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 วนัท่ี 25 เมษายน  2560 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 วนั 26 มกราคม 2560 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 24 ตลุาคม 2560  
 มีการแจ้งเปลีย่นแปลงและยกเลกิในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 

   

1.2 บริษัทฯ กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560 และการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560 โดยมีการให้ข้อมลู วนั  เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุมีเอกสารแนบวาระ
การประชมุ โดยการสง่ไปรษณีย์ เปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท ก่อนวนัประชมุรูปแบบเอกสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

12. การก ากับดูแลกิจการ      
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1.3 บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน  2 ทา่น เพื่อเป็นทางเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะและมีการ
แนบประวตัิของผู้ รับมอบฉนัทะให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ 

1.4 คณะกรรมการกําหนดรูปแบบเอกสารในหนงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสยีงโดยจดัให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะจํานวน 3 แบบ 

  (2)  การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2.1 บริษัทจดับริการรถตู้ รับสง่ ทา่นผู้ ถือหุ้น ในวนัประชมุ จํานวน 2 จดุ 

1. บริเวณบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขท ี42 ซอยสขุมุวิท 81 (ซอยศิริพจน์) บาง

จาก พระโขนง กรุงเทพ ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ  รถบริการ รับ-สง่ ตงัแต ่เวลา 07.00 - 07.30น. 

2. บริเวณข้าง บิ๊กซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล บางนา) 

 รถบริการ รับ-สง่ ตัง้แต ่เวลา 07.30 - 08.00 น 

2.2 บริษัทฯ มีการวา่จ้าง  Inventech Systems (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
การประชมุผู้ ถือหุ้น เช่นการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและการแสดงผลเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ถกูต้อง แมน่ยํา 

2.3 บริษัทฯ เรียนเชิญกรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการชดุยอ่ยทกุชดุเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมกนั เพื่อให้ผู้หุ้นสามารถซกัถาม ในเร่ืองที่เก่ียวข้องตาม
วาระการประชมุ 

2.4 ก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัท ได้แจ้งจํานวนผู้ เข้าประชมุซึง่นบัเป็นองค์ประชมุ วิธีการลงคะแนนแ ละการใช้
บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ และการนบัคะแนนก่อนเข้าสูแ่ตล่ะวาระการประชมุบริษัทฯ 

2.5 บริษัทฯ ดําเนินการประชมุและพิจารณาวาระการประชมุตามลาํดบัท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
และไมม่ีการขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

2.6 วาระการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามกําหนดวาระ โดยแบง่การลงมติเป็นรายบคุคลและขอมติ
ที่ประชมุเป็นรายบคุคล 

2.7 บริษัทฯ กําหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงโดยการใช้บตัรลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั   

2.8 บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการประชมุในช่วงเวลาเช้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาในการซกัถามภายหลงัการ
ประชมุและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานภายหลงัการประชมุ และจดัให้ที่เก่ียวข้องพาเยี่ยมชม
และตอบข้อสกัถามของผู้ ถือหุ้น  

 
(3) การจดัทํารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3.1. บริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชมุผา่นช่องทาง
สือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.2. ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แนะนํากรรมการแตล่ะทา่นตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมจดัให้มีการจด
บนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ  



                          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    

63 

 

3.3. บริษัทฯ จดัให้มีการบนัทกึคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย 
คดัค้าน และงดออกเสยีง 

3.4. บริษัทฯจดัสง่สาํเนารายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังาน ก .ล.ต. ภายในระยะเว ลาที่
กําหนด 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุ

สถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกันอยา่งแท้จริง ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เป็นโอกาสและ

ให้สทิธิในการประชมุทกุราย ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ยหรือนกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะได้รับสทิธิ

ในการออกเสยีงตามจํานวนหุ้นท่ีถือ หนึง่หุ้นคิดเป็นหนึง่เสยีง และไมม่ีผู้ใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการเข้า

ทํารายการระหวา่งกนัโดยธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัจะต้องเป็นไปอยา่งยตุิธรรม ตามปกติธุรกิจการค้า หรือตาม

ข้อตกลงระหวา่งกนั และบคุคลที่เก่ียวข้องนัน้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีสว่นได้สว่นเสยีหรือมีข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

วาระการประชมุใดๆ อนัจะทําให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ กรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทและต้องงด

เว้นการร่วมแสดงความคิดเห็น และการออกเสยีงสาํหรับวาระนัน้ๆ 

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มช่องทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ทา่นให้เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ  ให้ผู้อื่นมาประชมุแทน สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบับคุคลใด

บคุคลหนึง่หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้

ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทได้จดัให้มีวิธีการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และจดั ให้ 

Inventech Systems (Thailand) CO., LTD. เป็นคนกลางในการนบัคะแนน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความมัน่ใจได้วา่การรวบรวม

คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระมีความโปร่งใส และถกูต้องบริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด ทัง้การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ น และการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ พนกังานและ

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ภาครัฐและหนว่ยงานอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้อง โดยบริษัทจดัให้มีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

ประกอบด้วย 
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ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ยดึถือความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และจะปฏิบตัิกบัผู้ ถือหุ้นเสมือนวา่เราเองเป็นผู้   
 ถือหุ้น 

 บคุลากรทัง้หมดของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 บริษัทฯ ดแูลรักษาทรัพย์สิ นทัง้หมด ให้ปราศจากการนําไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ หรือผิดกฎหมาย ระวงัมิให้มี
การสญูเสยีถกูทําลายหรืออยูใ่นความครอบครองของผู้ที่ไมไ่ด้รับมอบหมายให้เก็บรักษาสนิทรัพย์ 

 บริษัทฯ ดแูลมิให้มีการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือของผู้ที่เก่ียวข้องที่จะมีการเปิดเผย สู่
สาธารณะ 

 

บคุลากรของยานภณัฑ์ 

 บคุลากรของยานภณัฑ์เปรียบเสมือนฟันเฟืองหลกั ในการดําเนินธุรกิจเราจึงได้จดัให้มีการฝึกฝนอบรม และ
พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอ การปฏิบตัิตอ่บคุลากรของยานภณัฑ์ จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
และสจุริตใจ 

 จะปฏิบตัิตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพและเป็นธรรมและเคารพใน
ความคิด และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ อ่ืน เช่นเดียวกนักบัท่ีเราอยากให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตอ่เรา 

 เราทกุคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยกนัรักษาสภาพแวดล้อม ในการทํางานให้ปลอดภยัเป็นท่ีพงึ
พอใจและสร้างความสมบรูณ์ ตอ่ชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพย์สนิ 

 คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิงานของบคุลากรของยานภณัฑ์จะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสจุริตใจ 

 เราจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของยานภณัฑ์ เก่ียวกบัพนกังานด้วยความเคร่งครัด 

 

ลกูค้า 

 เราตระหนกัอยูเ่สมอวา่ลกูค้าคือผู้ เกือ้หนนุให้ยานภณัฑ์สามารถเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพราะฉะนัน้
ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นจดุหมายหลกัในการดําเนินงานของยานภณัฑ์ 

 เราเช่ือวา่การมุง่มัน่พฒันาและการปรับปรุงการผลติและการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้จิตใจที่ตัง้มัน่และ
กระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า จะช่วยให้เราสามารถผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ สง่สนิค้าตรง
ตอ่เวลา มีต้นทนุท่ีเหมาะสม และให้บริการท่ีดีที่สดุตอ่ลกูค้า 

 เราจะดําเนินงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม ไมป่กปิดหรือให้ข้อมลูที่เป็นเท็จซึง่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทและกระบวนการผลติของลกูค้า 

 เราจะรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและระมดัระวงัมิให้มีการนําความลบัดงักลา่วไปใช้โดยมิชอบ
หรือก่อนได้รับการอนญุาตจากลกูค้า 
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คูค้่า 

 เราจะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งสมํ่าเสมอภาคและเป็นธรรมบนพืน้ฐานของเหตผุลและผลประโยชน์ร่วมกนัท่ียัง่ยืน 

 เราจะไมเ่รียก ไมรั่บ และไมจ่่ายผลประโยชน์ใดอนัอาจก่อให้เกิดการกระทําที่ไมส่จุริตและไมโ่ปร่งใส กบัคูค้่า  

 เราจะหลกีเลีย่งการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าที่อาจจะทําให้เสือ่มเสยีช่ือเสยีง เช่น คูค้่าที่ผลติสนิค้าไมไ่ด้มาตรฐาน 
สง่มอบสนิค้าไมต่รงเวลา หรือมีการกระทําอนัเป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 

 เรายดึมัน่ในคําสญัญาที่เราให้ไว้กบัคูค้่า และจะปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ซึง่เมื่อใดที่มีเหตชีุบ้ง่วา่ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบทนัทีเพื่อร่วมกนัหาทางแก้ไข 
 

คูแ่ขง่ทางการค้า 

 เราจะทําการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาที่เป็นสากล โดยคณุภาพของสนิค้า ราคาที่เหมาะสม  สง่มอบตรงเวลา
บริการท่ีประทบัใจ และการรักษาสญัญา เป็นปัจจยัที่ทําให้เราประสบความสาํเร็จในการแขง่ขนั 

 เราจะไมท่ําธุรกิจโดยขาดซึง่จริยธรรมเพื่อการแสวงหาและรวบรวมข้อมลูเพื่อประโยชน์ในการแขง่ขนั 

 การใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าของผู้อื่น โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นสิง่ที่จะไมป่ฏิบตัิ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 เรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสงัคมที่นา่อยู ่ด้วยการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ  ใช้ทรัพยากรที่
สิน้เปลอืงอยา่งจํากดั ควบคมุกระบวนการผลติให้มีคณุภาพ รักษาสภาพแวดล้อมโ ดยไมป่ลอ่ยของเสยีที่ไมไ่ด้รับ
การบําบดัออกสูภ่ายนอกและร่วมกบัสงัคมในการช่วยกนัยกระดบัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยันา่อยูย่ิ่งขึน้ 

 เราสนบัสนนุอยา่งเต็มที่ให้บคุลากรของบริษัทฯ ร่วมช่วยเหลอืสงัคม และชมุชนโดยรอบ การสาธารณ และภยั
ธรรมชาติตา่งๆ ท่ีผา่นมาบริษัทได้มีโครงการเพื่อสงัคม ดงันี ้

 -       โครงการ มอบทนุการศกึษาแก่บตุร ธิดา ของพนกังานอปุกรณ์การเรียนและอปุกรณ์กีฬาแก่เด็กนกัเรียน                        

         และโรงเรียนในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ  

-    โครงการ ร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาติ เพื่อช่วยเหลอืผู้ ป่วยที่ต้ องการโลหิต และได้มอบสิง่ของอปุโภค-

บริโภค เพื่อสนบัสนนุการดําเนินงานของสภากาชาติไทย 

เราปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม ถือ

เป็นแนวทางที่บคุลากรของยานภณัฑ์ทกุคนต้องยดึปฏิบตัิตาม 

- โครงการมวลชนสมัพนัธ์   ทางบริ ษัทได้เร่ิมทําโครงการมวลชลสมัพนัธ์ มาหลายปีติดตอ่กนั  โครงการ

ดงักลา่วถือเป็นหนึง่ในนโยบายที่สาํคญัของบริษัท   โดยมีการจดัตัง้ทีมงานขึน้เป็นสว่นความรับผิดชอบของ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   มีการออกเยี่ยมเยือนชมุชนบริเวณรอบข้างโรงงานทัง้ 3  โรงงาน  เป็นประจําทกุๆปี  ปี

ละ 2  ครัง้  เพื่อสอบถามสารทกุข์ตา่งๆ ในทกุๆเร่ือง และให้ความช่วยเหลอืในทกุๆด้าน  ไมว่า่จะเป็นด้าน

ความเป็นอยู ่สขุลกัษณะ   สขุภาพอนามยัตา่งๆ  ทางบริษัทได้มีการจดัสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลอื  

เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีแก่ชมุชน   และใช้เป็นหลกัในการให้พนกังานทกุคนเป็นยดึถือเอาเป็นแบบอยา่ง

ที่ดี  เพื่อคณุภาพของสงัคมที่ดีขึน้สบืตลอดไป 
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นโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกํากบัการตดัสนิใจทาง

ธุรกิจและนําไปใช้กบัการดําเนินงานขององค์กรและพฤติกรรมของพนกังานในการจดัการธุรกิจของบริษัท  นโยบาย

ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่กําหนดมาตรฐานในการปฎิบตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกนัการทจุริตในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการวางกรอบและแนวทางตอ่พนกังานของบริษัทฯ ได้มีการสือ่สารและจดั

ฝึกอบรมให้กบัพนกังาน 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องรับทราบข้อมลูที่เพียงพอ จึงจดัให้

มีการเปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  ผา่นช่องทางตา่งๆ ให้ผู้ใช้

เข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

 บริษัทจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูการเงิน ได้แก่ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน รายงานผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 
นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้ บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปี  รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะ
ของคา่ตอบแทน และหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นต้น ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ แบบแสดงรายงาน
ข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี และผา่น www.yarnapund.com ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 บริษัทได้จดัให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นผู้ดแูลงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อดแูลเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึงทัง้รายงานข้อมลูการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตลอดจนข้อมลูสาํคญัที่มีผลกระทบ
ตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศตอ่นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น เจ้าหาน้าที่ภาครัฐ และ
สาธารณชนผา่นช่องทางตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง เพื่อให้บริษัทสามารถสือ่สารข้อมลูกบัผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น 
ผู้สือ่ขา่วและผู้ที่สนใจทัว่ไป ได้อยา่งมีประสทิธิผลยิ่งขึน้ อนัจะสง่ผลตอ่เนื่องถึงผู้ ถื อหุ้นท่ีจะได้รับประโยชน์จาก
ข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ที่แท้จริง และนําไปใช้ประโยชน์ในการลงทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความ

รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตระมดัระวงั โดยยดึแนวทางตามหลกัการ “ข้อพงึ

ปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

http://www.yarnapund.com/
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จดัให้มีจํานวนกรรมการท่ี 
เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัทในปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 4 ทา่น 

 กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ทา่น 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ จํานวน 4 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทัง้คณะ 
1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการอยา่งชดัเจน ดงันี ้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ  3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 11  ทา่น 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3  ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ทกุทา่นเป็น 
กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมบริหารความเสีย่ง วาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยบคุคลที่มีความความสามารถ 

สาํหรับตําแหนง่ และมีคณุธรรมจรรยาบรรณ 

 คณะกรรมสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3  ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น มาจากกรรมการ 
บริษัท 1 ทา่น กรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น  

 คณะกรรมการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3  
ทา่น มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น 

1.3 ประธานกรรมการมิได้เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจ  
หน้าที่ของกรรมการผู้จดัการไว้อยา่งชดัเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ทําให้เกิดการถ่วงดลุ และสอบทาน

การบริหารงานได้ 

1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ดําเนินการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อทําหน้าที่จดัทํา/จดัเก็บหนงัสอืนดัประชมุ 

และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อช่วยศกึษารายละเอียดและกลัน่กรอง

งานตามความจําเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบง่เบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และทําให้บริษัทมีคณะกรรมการ

พิจารณาในเร่ืองตา่งๆ อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะอนกุรรมการแตล่ะคณะมี

บทบาทหน้าที่ชดัเจนตามที่ได้กําหนดไว้ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ซึง่คณะกรรมการ
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กําหนดตวัชีว้ดัและตัง้คา่เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตา่งๆ ไว้ตัง้แตต้่นปี โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทัง้รายเดือน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่ อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจอยา่งสงูสดุให้แก่กิจการ และความ
มัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

            นอกจากนีบ้ริษัทได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเสีย่งที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคมุที่ดี 

เพื่อให้ระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุตอ่บริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

การกําหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งชดัเจน โดยอํานาจการอนมุตัิสงูสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

3.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มีการทบทวนนโยบาย และ
ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3.3 คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบวา่ ต้องใช้ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตา ม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และคํานงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัให้มีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ขอ งทัง้บริษัท และบริษัทยอ่ย  ยดึเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัทด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี ทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม 
รวมทัง้การกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง บริษั ทกําหนดให้แนวทางเก่ียวกบัจริยธรรม
ธุรกิจดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน เพื่อให้พนกังานทัว่ไปยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ซึง่ในข้อบงัคบัดงักลา่วมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบงัคบัด้วย 

 

3.4 บริษัทได้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยหากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้คณะกรรมการ โดยกรรมการผู้ไมม่ีสว่นได้เสยีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณา
ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

 

3.5 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุและการบริหารความเสีย่ง จึงได้จดัตัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวมของ

บริษัทท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท และได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อจดัให้มีระบบการควบคมุ

ด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การ

ปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสทิธิภาพ และ

เพื่อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการจึง

กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 



                          บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    

69 

 

4. การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น  
โดยประธานคณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอในการประชมุ
เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ือง และสามารถอภิปรายปัญหาสาํคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนัโดยบริษัทได้นําสง่หนงัสอื
นดัประชมุคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประ ชมุ ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุตามความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้
กําหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ เว้นแตก่รณีที่มีเหตจํุาเป็น  ทัง้นี ้ในปี 2560 (วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560)  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้  14 ครัง้ โดยวาระการพิจารณางบการเงินหกเดือน และงบการเงิน
ประจําปี จดัให้มีการประชมุรวมกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทัง้นีเ้พื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ครอบคลมุตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกําหน ดในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  , คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ , คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ คณะกรรมการสรรหามีการประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ และคณะกรรมการบริษั ท 
ฯ มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 11  ครัง้  โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท แตล่ะทา่นสรุปได้ ดงันี ้
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รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 
พจิารณา

ค่าตอบแทน 
สรรหา 

1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์                     11/11 3/3  - -   -  - 

2. นายพริษฐ์    พนัธ์พาณิชย์ 11/11 3/3  -            -  -  - 

3. นายเคียง  บญุเพิ่ม                                  10/11 -  - -   -  - 

4. นางอรสโรชยา   บนุนาค 8/11 -  - -    -  - 

5. นางอมรรัตน์    องัคเศกวไิล 11/11 -  - -   2/2  - 

6. นางอมัพร    นิลภิรมย์ 11/11 3/3  - -    - 1/1 

7. นางพรจิต   พนัธ์พาณิชย์ 11/11 3/3  - -    -  - 

8. พลโทไตรรัตน์    ป่ินมณี 11/11  - 5/5 1/1  -  - 

9. นางสาวกญัญา    บศุยารัศมี 10/11  - 5/5 1/1  -  - 

10. นายปิยพร    ลิม้เจริญ 11/11  - 5/5 1/1 2/2  - 

11. พลตํารวจตรีวนัชยั  วสิทุธินนัท์ 11/11  - 5/5  - 2/2  - 

12. พลตํารวจโทลือชยั สดุยอด 2/11  -  - -    - - 

13. นางพรทพิย์ ลธัธนนัท์  -  -  - -   1/2 - 

14. นายย่ิงศกัดิ ์โลหติบตุร์  -  -  - -    - 1/1 

15. นายประสาน ปัน้ทองดี  -  -  - -    - 1/1 

16. นายดํารงศกัดิ ์อินทระวชัระ  -  -  - -    - 1/1 
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5.    การประเมินตนเอง 
บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ดียิ่งขึน้ โดยการประเมิน ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการของปีที่ผา่นมาได้ทําการ

ประเมินถึงการปฏิบตัิงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท ฯ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อนําผลการประเมินมากําหนดการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเป็น

รูปธรรม และจะปฏิบตัิเป็นประจําทกุปี เพื่อพฒันาประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานในปีตอ่ ๆ ไป  

 6.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ  

โดยคา่ตอบแทนของกรรมการเป็นไปในระดบัท่ีเหมาะ สมและจงูใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้   

ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนที่เกินควร  โดยพิจารณาให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม   และเหมาะสมกบัหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายของแตล่ะทา่น  สว่นคา่ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่

คณะกรรม การบริษัท ฯ  กําหนด  ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 

แตล่ะทา่น  โดยการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการให้อยูใ่นอํานาจอนมุตัิของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ฯ กําหนดให้มีการเปิดเผยคา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดตามรายละเอียดในข้อ 8.4.1 

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ แก่กรรมการ

และผู้บริหาร โดยการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานในทกุๆสาขาวิชา 

(4)  นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัท มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัท ที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

 ให้ความรู้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ รับทราบเก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้จดัสง่สาํเนา
รายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน  

 ดําเนินการสง่หนงัสอืเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัที่มีผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลู
ภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
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 ระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงาน มีการกําหนดห้ามพนกังานบริษัท เปิดเผยความลบัของบริษัทแก่บคุคลภายนอก หรือใช้
ตําแหนง่หน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบคุคลอื่นโดยมิชอบ และกําหนดบทลงโทษทางวิ นยัหากมี
การฝ่าฝืน 
 บริษัทฯ ถือวา่การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระทําผิดวินยัของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบวา่
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ คนใสดกระทําผิดวินยัและฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ 
ได้รับผลกระทบและความเสยีหายจะได้รับโทษขึน้อยูก่บัความรุนแรงและผลกระทบจากการกระทํานัน้  อาทิเช่น  การ
ตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง ตลอดจนการเลกิจ้าง เป็นต้น และต้องถกูดําเนินการทาง
กฎหมายตามกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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        คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  4 ทา่น สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายใน และทําหน้าที่สอบทานระบบการ

ปฏิบตัิงานในฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท  อ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ” ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แบง่ออกเป็น 5 หวัข้อหลกั 17 หวัข้อยอ่ย  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้

เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทอยา่งคุ้มคา่ ปฏิบตัิงานตาม

แผนท่ีได้วางไว้ตรวจสอบและทบทวนระบบควบคมุภายในให้มีความความถกูต้องและทนัสมยัตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

เพื่อป้องกนั และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ได้  ตลอดจนถึงการรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ เพื่อให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ  ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯได้มีการจดัทําแผนธุรกิจประจําปี 2560 โดยมีเคร่ืองมือชีว้ดั  (KPI) การตรวจสอบ การบริหารจดัการรายเดือน 

เคร่ืองมือในการชีว้ดัแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความพงึพอใจของลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน 

และด้านการพฒันาบคุลากร เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและอยูใ่นกรอบตามที่ระบไุว้และเพื่อสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น 

เสริมสร้างความสามารถของบคุลากร เน้นกระบวนการผลติที่ไมส่ง่ผลเสยีตอ่สภาพแวดล้อม  

โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากบัดแูลและ

ตรวจสอบการบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลผา่นทางโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานเพื่อให้

สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยงัตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาระบบบ ริหารการผลติโดยนําระบบ TPS มาใช้ในการบริหารจดัการ

ตลอดจนถึงการได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคณุภาพและสิง่แวดล้อม  ISO/TS 16949 และ ISO 14001 

ซึง่แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของบริษัทฯเป็นอยา่งดีวา่ สามารถผลติงานได้อยา่งมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าและ

สง่มอบตรงตามเวลาที่นดัหมาย 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อท่ีจะคอยกํากบัดแูลให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความ

เสีย่งและผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในทกุมิติของการปฏิบตัิงาน  แล้วนําผลที่ตรวจพบหรือวิเคราะห์แล้วคาดวา่จะมีความ

13. การควบคุมภายใน   
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เสี่ยงที่จะเกิดขึน้แจ้งให้ผู้บริหารระดบัสงูตลอดจนผู้ รับผิดชอบทกุๆระดบัได้รับทราบเพื่อนําไปหามาตรการในการปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้สามารถควบคมุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯได้มีการควบคมุการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ โดยจดัให้มีการกําหนดขอบเขตอํานา จหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และการอนมุตัิในแตล่ะระดบัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ตลอดจนมีการควบคมุอยา่งเพียงพอในการใช้ทรัพย์สนิของ

บริษัทในทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้อยา่งสงูสดุ 

ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันากระบวนการผลติให้ได้สนิค้าที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ร่วม

ทัง้ให้ความสาํคญัในด้านความปลอดภยัทัง้ตวับคุลากรและทรัพย์สนิท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน คํานงึถึงสภาพแวดล้อมทัง้

ภายในบริษัทฯ และรอบบริษัท โดยบริษัทฯได้การรับรองคณุภาพ ISO/TS 16949 และ ISO 14001 โดยมีหนว่ยงานทําหน้าที่

ในการตรวจสอบและติ ดตามการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อกําหนดตา่งๆ อยา่งสมํ่าเสมอซึง่หนว่ยงานดงักลา่วแยกจาก

สายการผลติอยา่งชดัเจน 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

การพิจารณาวาระตา่งๆ ในการประชมุทกุครัง้ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับข้อมลูสาํคญัในลกัษณะของรายงานเชิง

วิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการ และเหตผุลรวมทัง้เอกสารสนบัสนนุตา่งๆ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุทกุครัง้ โดยมี

เลขานกุารบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คําแนะนําด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่มีคณุสมบตัิ

เป็นไปตามที่ทางสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ ดงันี ้

 พลโทไตรรัตน์   ป่ินมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวกญัญา   บศุยารัศมี กรรมการตรวจสอบ 

 พลตํารวจตรีวนัชยั    วิสทุธินนัท์ กรรมการตรวจสอบ 

 นายปิยพร                 ลิม้เจริญ          กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหน้าที่ โดยในรอบปี  2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้       

14 ครัง้ และเข้าร่ วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่กํากบัดแูลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่สรุปสาระสาํคญัของงานท่ีปฏิบตัิได้ดงันี ้
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สอบทานและสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ที่เหมาะสม เพียงพอและ มีประสทิธิภาพ รวมถึงสอบ

ทานข้อเสนอแนะ และผลการปฏิบตัิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเข้าทดสอบระบบการควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2560 ตามข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชีเดิมเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัทยอ่ย ทางผู้บริหารบริษัทแมท่ี่เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ก็กําลงัดําเนินการแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ข้าไปเพื่อดําเนินการแก้ไขซึง่คาดวา่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาตา่งๆสาํเร็จ

ได้ด้วยดีหลงัจากกรรมการใหมเ่ข้าไปบริหารงานแล้ว 

สอบทานการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบับทบญัญตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบตัิตลาดหลกัทรัพย์ และนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ให้มีความทนัสมยัและถกูต้อง 

สรรหาและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อให้การจดัทํางบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้วเสร็จเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยทําการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตในการตรวจสอบงบการเงินของปี 2558 2559 2560 คา่สอบบญัชีประกอบด้วย 

คา่สอบบญัชีบริษัทและ

บริษัทยอ่ย 

2558 2559 2560 

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

ของสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยผู้สอบบญัชีที่ลงนามในรายงานการสอบบญัชีในงบการเงินของบริษัท ดงันี ้

 ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี ณรงค์เดช  ทะเบียนเลขที่ 76 

 นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา    ทะเบียนเลขที่ 3885 

 นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน               ทะเบียนเลขที่ 4563 

โดยปี  2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กําหนดวาระการประชมุเพิม่เติม เพื่อทําการสอบทานรายการท่ีเก่ียวข้องกบังบ

การเงินของปี 2558 2559 ร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท และสอบทานงบการเงินงวดหก

เดือน สาํหรับปี 2560  ประกอบด้วยรายการท่ีเก่ียวข้องกบัของบริษัทในเครือ รายการค้าทางด้านทรัพย์สนิ รายงานค วาม

คืบหน้าในการแก้ไขเหตเุพิกถอน วา่ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูที่สาํคญัอยา่ง

เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเสีย่งตา่งๆ รวมไปถึงการควบคมุภายในของกระบวนการจดัทํางบการเงิน โดยได้

หารือร่วมกบั ผู้สอบบญัชีและฝ่ายจดัการอยา่งส มํ่าเสมอเพื่อให้งบการเงินของบริษัท มีความถกูต้อง ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอยา่งอิสระในการพิจารณาและให้คําแนะนําเร่ืองตา่งๆ ท่ีตรวจสอบแล้วมีผลที่มี

นยัสาํคญัที่อาจจะทําให้บริษัทเกิดความเสยีหายได้   จึงเห็นวา่บริษัทฯ มีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงาน

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได้ มีการดําเนินงานโดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและการควบคมุภายในของบริษัท

และไมม่ีข้อบกพร่องที่มีนยัสาํคญั 

ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชมุคณะกรรมการบริหารจํานวน 3 ครัง้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารยงัมีการกําหนดการประชมุเพื่อติดตามเป้าหมายและการดําเนินตามแผนธุรกิจ พร้อมทัง้

แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เป็นประจําทกุเดือนร่วมกบัผู้อํานวยการโรงงาน ผู้อํานวยการฝ่ายต้นทนุและ

สารสนเทศ ผู้จดัการโรงงาน ผู้จดัการทัว่ไป และผู้บริหารระดบัฝ่าย ได้กําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงาน และรวบรวม

ผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
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 ในระหวา่งปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกต ิ
 

1) บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จ ากัด (YDT) 

12. เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 28.28 โดยมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์ 
ลกัษณะรายการท่ีสาํคญั มลูคา่ของรายการ(ล้านบาท) รายละเอียดและความจําเป็นในการทํารายการ การคิดราคา 

ปี 2560 

 3.1)  - รายได้จากการขายสนิค้าและ

ให้บริการ 

         - รายได้อื่นและดอกเบีย้รับ                                            

         - ลกูหนีก้ารค้า 

3.86 

2.09 

1.33 

บริษัทยอ่ยผลติแมพ่ิมพ์โลหะสาํหรับงานขึน้รูปชิน้สว่น

รถยนต์จําหนา่ยให้แก่ YDT  

 

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามที่ตกลง 

3.2)  - ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบและ

ให้บริการ 

        - เจ้าหนีก้ารค้า 

4.69 
1.56 

บริษัทฯ วา่จ้าง YDT ชบุสโีลหะ และอโลหะ ด้วยระบบ

กระแสไฟฟ้าสาํหรับงานขึน้รูปชิน้สว่นรถยนต์ และจ้างผลติ

แมพ่ิมพ์โลหะตามปกติการค้า 

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามที่ตกลง 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

- ไมม่ี - 

 14. รายการระหว่างกัน 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

  

                       คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์วา่ ในกรณีที่มีการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งในอนาคตจะต้องมีการจดัเสนอให้แก่ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิรายการระหวา่งกนั และต้อง
มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรมเหตสุมผล และมีนโยบาย
การกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั  
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

1. รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกต ิ

 รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างผลติชิ ้ นงาน การซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ และการขายสนิค้า เป็นรายการท่ีจะ
ยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต ดงันัน้ บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยตุิธรรม สมเหตสุมผลและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยคํานงึถึง
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ยและนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ 

และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว  

2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

รายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว เช่น การซือ้ขายที่ดินจากผู้ที่เก่ี ยวข้องกนั การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่มีความขดัแย้ง 

การเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีๆใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นต้น บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

สมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาที่เหมาะสม  

รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
 

 

 

 

 

 

  

 



                      บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 

79 
 

 

 

ด้วยปณิธานและความมุง่มัน่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   ที่จะกํากบัดแูลกิจการด้วยหลกัธรรมาภิบาลที่ดีและความ
โปร่งใส ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร มุง่สูก่ารเป็นบริษัทฯชัน้นําที่เจริญเติบโตในภาคของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลติชิน้สว่นประเภทงานขึน้รูปโลหะ ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีและสงัคม บริษัทฯจึงมุง่มัน่ท่ีสง่เสริมนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมควบคูไ่ปกบัการอยูร่่วมกบัสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน โดยคํานงึถึงความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็นสาํคญั ภายใต้นโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  ด้านการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาบคุลากรทกุลาํดบัชัน้  และสร้างสรรค์บคุคลากรให้เป็นคนดีมีความรู้และเก่งงาน  ด้วยการ
อบรมและพฒันาศกัยภาพพนกังานสูค่วามเป็นเลศิ  โดยได้มีการแบง่ภาคการฝึกอบรมในแตล่ะปีแตล่ะหลกัสตูรไว้ให้แก่พนกังาน
ทกุระดบัชัน้ตามมาตรฐาน   เพื่อรองรับการเติบโตของอตุสาหกรรม    ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม ภายใต้
แนวคิด สร้างคณุคา่ตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม  โดยเน้นการขยายผลจากตวัพนกังานสูส่งัคมภายนอก และสร้างวฒันธรรมที่
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มทกัษะในการบริหารจดัการให้เกิดคณุคา่มากที่สดุ 

2)  ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพในทกุๆด้าน  เพื่อเสริมสร้างคณุคา่ขององค์กรตลอดจนการพฒันาระบบการ
บริหารและกระบวนการผลติใหม่ๆ  ตลอดจนพฒันาสนิค้าและผลติภณัฑ์ สร้างมลูคา่ทางธุรกิจบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  
และเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจด้วยนวตักรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี โดยคํานงึถึงคณุภาพ ความคุ้มคา่  
ประโยชน์ที่จะได้รับสงูสดุ  และผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ และสง่เสริมกระบวนการจดัการหว่งโซธุ่รกิจ (Supply Chain 
Value) รวมไปถึงการพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและปลอดภยัแก่ผู้บริโภค อีกทัง้สง่เสริมการจดัการธุรกิจโดยยดึ
หลกัความพอเพียง ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

3)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ได้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานในการจดัการสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ 

โดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นสาํคญั และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดขึน้  เก่ียวกบัการควบคมุ

และจดัการมลพิษตา่งๆ ทางสิง่แวดล้อมอยา่งเข้มงวด  ตามหลกันโยบายสิง่แวดล้อม Environment Friendly  ภายใต้มาตรฐาน 

ISO : 14001 :2004 ขึน้เป็นประจําทกุปี  โดยจดัให้มีการต รวจประเมินการดําเนินการสิง่แวดล้อม จากหนว่ยงานภายนอกและ

ภายใน ที่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ ประกอบชิน้สว่น การขึน้รูปโลหะ  การทําส ี จึงทําให้เราได้ใส่

15.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ใจในทกุขัน้ตอนกระบวนการผลติ  เพื่อไมใ่ห้เกิดมลพิษมลภาวะตา่งๆ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และสวสัดิ์ภาพของ

พนกังาน  ตลอดจนชมุชนรอบบริเวณโรงงาน 

     3.1     ด้านการจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรม   
บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์  โดยมีกระบวนการผลติขึน้รูปโลหะ  และเช่ือมชิน้สว่นโลหะ ซึง่ใน

กระบวนการผลติจะมีของเสยีอนัตรายออกมาบางสว่น  ซึง่บริษั ทฯ  ได้ให้ความสาํคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย  โดย
ดําเนินการขออนญุาตกําจดักากอตุสาหกรรม  ทัง้ขยะอนัตราย  และขยะ Recycle  โดยมีการขออนญุาตกบัทางกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมตามแบบ สก . 2 และ  สก.3  และได้มีการรายงานปริมาณการกําจดัในแตล่ะเดือนทาง Web Sit  โดยในการ
ดําเนินการด้าน การจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรมทัง้หมดบริษัทฯ  ได้ปฏิบตัิตาม  พระราชบญัญตัิโรงงาน  พ.ศ.  2535  และ
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เร่ือง  การกําจดัสิง่ปฏิกลู หรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว  พ.ศ.  2548  รวมถึงบริษัทฯ  ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ เช่น  กระทรวงสาธารณสขุ  และรวมถึงข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

3.2 ด้านการจดัการมลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์  โดยมีกระบวนการผลติขึน้รูปโลหะ  และเช่ือมชิน้สว่นโลหะ ซึง่ในกระบวนการเช่ือม
ชิน้สว่นนัน้จะเกิดควนัจากการเช่ือม (Fume)  บริษัทฯ  ได้ให้ความสาํคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย  บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการ
สร้างระบบบําบดัมลพิษทางอากาศ  Cyclone dust collector system (เคร่ืองดกัฝุ่ นแบบแห้ง ) เพื่อเป็นการดกัจบัฟมู 
(Fume)  จากการเช่ือมชิน้สว่น   และได้มีการดําเนินการตรวจวดัคณุอากาศที่ปลอ่ยระบายอากาศขอ งเคร่ือง  Cyclone dust 
collector  system  ปีละ  2  ครัง้  รวมถึงการตรวจสอบคณุภาพอากาศในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน  เพื่อให้มัน่ใจวา่ในกระบวนการเช่ือม
ชิน้สว่นนัน้มีความปลอดภยัตอ่สขุภาพของพนกังาน และยืนยนัได้วา่คณุภาพอากาศเป็นไปตามคา่มาตรฐาน
ตาม  พระราชบญัญตัิโรงงานอุ ตสาหกรรม  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดคา่ของสารเจือ
ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  2549  และประกาศกรทรวงแรงงาน  เร่ือง  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จดัการ และดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางา นเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 
พ.ศ. 2556  

    3.3      ด้านการจดัการมลพิษทางนํา้ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์  โดยมีกระบวนการผลติขึน้รูปโลหะ  และเช่ือมชิน้สว่นโลหะ ซึง่ใน
กระบวนการผลตินัน้ไมม่ีการใช้นํา้ในกระบวนการผลติ    แตจ่ะมีนํา้เสยีจากการอปุโภคภาย  บริษัทฯ  ได้ให้ความสาํคญัในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย  บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการจดัสร้างระบบบําบดันํา้เสยี  แบบ Activated Sludge (ระบบบําบดัแบบชีวภาพ ) 
เพื่อเป็นการบําบดันํา้เสยีจากการชําระล้างตา่ง ๆ ทัง้บริษัทฯ  และดําเนินการควบคมุนํา้เสยีที่ออกจากระบบบดันํา้เสยีให้ได้ตาม
ค่ามาตรฐานท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมกําหนด  ซึง่ระบบบําบดันํา้เสยีนัน้สามารถรองรับการบําบดันํา้เสยีได้  120 ลกูบาศก์ก็
เมตรตอ่วนั  และ  นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการดําเนินการตรวจวดัคณุภาพนํา้ที่ปลอ่ยออกจากระบบบําบดันํา้เสยีทกุเดือนเพื่อเป็น 
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การติดตามคา่มาตรฐาน ตา่ง ๆ ให้เป็ นไปตามพระราชบญัญตัิโรงงานอตุสาหกรรม  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดคณุลกัษณะนํา้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  2560                     

                                                                          

4)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชน 

บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  CSR  โดยการมุง่เน้นการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่องค์กร ทัง้ภายในและภายนอกระหวา่งพนกังานและสง่เสริมการอยูร่่วมกบัชมุชน และสงัคมอยา่งมี
ความสขุ   โดยมุง่เน้นการเจริญเติ บโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังาน  รวมทัง้ดแูลผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  ตามวิสยัทศัน์และพนัธ์กิจขององค์กร  ให้การสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมทางสงัคม  รวมทัง้การสร้าง
ทศันคติและวฒันธรรมองค์กร มุง่เน้นการสร้างโอกาสด้านการศกึษาแก่ กลุม่เยาวชน การมีสว่นร่วมในสงัคมชมุชน บริษัทฯได้
กําหนดให้มีทีมงานชดุชมุชนสมัพนัธ์เข้าเยื่ยมเยียนพบปะชาวบ้านอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างช่องทางการสือ่สาร แบบสอง
ทาง     ( Two way Communication) รับเร่ืองร้องเรียน และนํามาปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้ยงัสนบัสนนุชมุชนเพื่อให้พึง่พาตนเองและ
มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยมุง่เน้นกระบวนการทํางานร่วมกนัแบบเครือขา่ย  และสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาตามแผนงานท่ี
วางไว้ 

ทัง้นีน้โยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยบริษัทฯมุง่เน้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายแผนการพฒันาที่ยัง่ยืน  โดยพนกังานของบริษัทในกลุม่ต้องยดึถือ
นําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื่อง ภายใต้การกํากบัดแูลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึง่จะเห็นได้จากกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
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งบการเงนิ 

รายงานผู้สอบบัญช ี

งบการเงนิรวมปี 2560 

ผู้สอบบญัชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  76  สาํนกังาน เอ . เอ็ม. ที. แอสโซซิท

แอท 

นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3885  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4563  สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท

แอท 

สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจจะเกิดขึน้จากเร่ืองที่กลา่วในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข   งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย  และ 

ของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน และกระแส    เงินสดสาํหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 ในระหวา่งปี 2553 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ (บริษัท วาย เอ็น พี       เอ็น
จิเนียร่ิง : YNPE) มีเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกหลายราย ประเภทไมม่ีหลกัประกนั โดยมีตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐาน มีอตัรา
ดอกเบีย้ในปี 2553 ระหวา่งร้อยละ 6.25 และ 8.25 ตอ่ปี จํานวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทได้โอน
ไปแสดงในบญัชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ และผู้สอบบญัชีกรณีพิ เศษ ไมส่ามารถสรุปผลการตรวจสอบได้วา่การบนัทกึบญัชี

16. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
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ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปหรือไม ่และวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2554 มีมติ
ให้บริษัทยอ่ย (YNPE) ดําเนินการเก่ียวกบัเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่ งเป็นยอด ณ วนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2554 ดงันี ้
 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ให้บนัทกึบญัชีเป็น “เจ้าหนีร้อการพิสจูน์” จํานวน 90.30 ล้านบาท 
2. รายการท่ี YNPE จ่ายเงิน ให้บนัทกึบญัชี อดีตกรรมการ เป็น “ลกูหนีร้อการพิสจูน์ ” จํานวน 37.35     ล้านบาท 

และคิดดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
ในระหวา่งปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนงัสอืจํานวน 3 ครัง้ ถึงอดีตกรรมการให้พิสจูน์รายการหรือชําระหนี ้แตย่งัไมไ่ด้รับ
การตอบสนองแตอ่ยา่งไร และบริษัทยงัไมไ่ด้ดําเนินการอยา่งอื่นใดในเร่ืองนี ้เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่การดําเนินการ
ใดๆ ในขณะนัน้อาจมีผลกระทบตอ่แผนการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้ระบบ จึงคาดวา่จะเร่ิมการดําเนินคดีภายหลงัการปรับโครงสร้าง
หนีแ้ล้วเสร็จ และตอ่มาวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2558  มีมติมอบหมายให้ทนายความของบริษัท
ดําเนินคดีอาญาและคดีแพง่ตอ่อดีตกรรมการบริษัทยอ่ย (YNPE) จํานวน 2 รายแล้ว ซึง่ศาลกําหนดให้ไกลเ่กลีย่กนั เร่ือยมา แต่
ไมส่ามารถไกลเ่กลีย่กนัได้ และเมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 ศาลจึงไตส่วนมลูฟ้องโดยสบืพยานโจทก์แล้ว และนดัสบืพยาน
จําเลยในวนัท่ี 23 และ 26 สงิหาคม 2559 ตอ่มาศาลจงัหวดัสมทุรปราการได้ไตส่วนมลูฟ้องพยานฝ่า ยโจทก์เสร็จสิน้และได้มี
คําสัง่ประทบัฟ้องเมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 โดยในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลได้กําหนดนดัสบืพยานเพิ่มเติมโดยนดั
พยานโจทย์ ในวนัท่ี 21-23 มิถนุายน 2560 และนดัสบืพยานจําเลย ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 หลงัจากนัน้ศาลได้นดัฟังคํา
พิพากษาในวนัท่ี  17 สงิหาคม 2560  ซึง่ในวนัดงักลา่วศาลได้พิพากษาวา่อดีตกรรมการ มีความผิด ให้ลงโทษ จําคกุเป็นเวลา
ทัง้สิน้ 66 เดือน ตอ่มาวนัท่ี 12 มกราคม 2561 บริษัท (YNP) และบริษัทยอ่ย ( YNPE) ได้ยื่นอทุธรณ์เพื่อขอให้ศาลอทุธรณ์
พิจารณาลงโทษอดีตกรรมการในสถานหนกัตอ่ไป    อยา่งไรก็ตามข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของ
รายการดงักลา่วได้ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ใน สว่นของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุม่บริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

โดยมิได้เปลีย่นแปลงการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตตามที่กลา่วไว้ใน หมายเหตปุระกอบ  งบการเงิน
ข้อ 1.3 เร่ืองการดําเนินงานตอ่เนื่องวา่ บริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ประสบภาวะขาดทนุจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง โดย
มีขาดทนุสทุธิสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงิน 256.97  
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ล้านบาท  และ 194.42 ล้านบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผล
ขาดทนุสะสม    เกินทนุเป็นจํานวนเงิน 3,507.17 ล้านบาท และ 3,569.47 ล้านบาท ตามลาํดบั  มีหนีส้นิหมนุเวียนสงู กวา่
สนิทรัพย์หมนุเวียน เป็นจํานวนเงิน 1,429.34 ล้านบาท และ  1,608.00 ล้านบาท ตามลาํดบั ปัจจยัดงักลา่วแสดงถึงความไม่
แนน่อนอยา่งมีสาระสาํคญัในการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื่องของบริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่การ
จดัทํางบการเงินตามข้อสมมติฐานวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะดําเนินงานอยา่งตอ่เนื่องนัน้เหมาะสม เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ยอ่ย ได้บรรลขุ้อตกลงในการประนอมหนีก้บัสถาบนัการเงินสว่นใหญ่แล้ว และแผนการเจรจาเพิ่มยอดขายกบัคูค้่ารายใหญ่ 
รวมทัง้การเจรจาเพิ่มสภาพคลอ่งในการดําเนินงานมีความคืบหน้าตามลาํดบั ดงันัน้ง บการเงินนีจ้ึงไมไ่ด้รวมรายการปรับปรุง
เก่ียวกบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนและการจดัประเภทของสนิทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนีส้นิซึง่อาจจําเป็นถ้า
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื่องไปได้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ื องตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นข องข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดง

ความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี ้

การดอ้ยค่าของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 

ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 11  และข้อ 12  กลุม่บริษัทและบริษัท  มีที่ดิ น อาคารและอปุกรณ์ 

เป็นจํานวนที่มีนยัสาํคญั ได้แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ ซึง่การพิจารณาการด้อยคา่

ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ดงักลา่วต้องใช้ดลุยพินิจที่สาํคญัของฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทและบริษัท  เนื่องจากการประเมิน

มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ดงักลา่ว ซึง่กําหนดจากมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์นัน้  ดงันัน้ กลุม่บริษัท

และบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุม่บริษัทและบริษัทคาดวา่จะได้รับจากสนิทรัพย์  ซึง่เก่ียวข้องกบัการ

คาดการณ์ ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนง านในอนาคต รวมถึงการกําหนดอตัราคิดลดและข้อสมมติตา่งๆ ท่ีสาํคญั  

ดงันัน้  ข้าพเจ้าจึงระบวุา่การพิจารณาการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นเร่ืองที่มีนยัสาํคญั ซึง่ต้องให้ความสนใจเป็น

พิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยคา่ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ดงักลา่ว โดยข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินความ

สมเหตสุมผลของหลกัฐานท่ีใช้สนบัสนนุในเร่ืองของข้อสมมติและวิธีการท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย
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ในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตสุมผลของอตัราคิดลดที่กลุม่

บริษัทและบริษัทใช้ในการคํานวณหามลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ดงักลา่ว และยงัได้พิจารณาถึง

ความเพียงพอของข้อมลูที่ได้เปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี ของกลุม่บริษัท    (แต่
ไมร่วมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้ ) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอา่นและ
พิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
วา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั เป็นสาระสาํคญั  ข้าพเจ้าต้อง
สือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ โดยถกูต้อง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ี ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น

เพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่

บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม ) และการใช้

เกณฑ์การบั ญชีสาํหรับการดําเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจที่ จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่

สามารถดําเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือ
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ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่

ข้อเท็จจริ งอนัเป็นสาระสาํคญัที่ มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มี

สาระสาํคญั เมื่อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การ

ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ       งบการเงิน
เฉพาะกิจการไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่
ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า   
ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด   เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษั ท
และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ ทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดําเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระสาํคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่ง
มีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่
แนน่อนที่มีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงิน 
หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้อง
ตามที่ควร  
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 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่ การกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนยัสาํคญัที่พบจากก ารตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสาํคญัในระบบการ ควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบใน

ระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่ เก่ียวข้องกบั

ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ใ นการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มี

เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไมใ่ห้  

 ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ จากเร่ืองที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการกํากบั ดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ที่มี

นยัสาํคญัมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสาํคญัใน

การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่ง สมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่น

ได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 

 (7) เร่ืองอ่ืนๆ  

งบการเงินรวมของบริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั 

(มหาชน) สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีทา่นอื่นในสาํนกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้า และได้

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
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ข้อมูลงบการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ลบ.) 
2560  2559  2558  

(01/01/60 -31/12/60)  (01/01/59 -31/12/59)  (01/01/58 -31/12/58)  

เงินสด 45.95 79.86 73.89 

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าสทุธิ 954.81 717.97 730.82 

สนิค้าคงเหลอื 275.40 277.86 432.26 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,431.20 1,216 1,329.25 

ที่ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,536.53 3,396.26 3,804.91 

รวมสินทรัพย์ 4,614.89 5,271.90 5,814.47 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม 747.12 288.39 297.15 

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจ่ายการค้าสทุธิ 1,669.59 1,580.52 1,843.32 

หนีส้นิระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี 229.84 235.14 328.95 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 2,860.54 8,462.92 3,531.31 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 5,261.52 217.12 5,444.07 

รวมหนีส้ิน 8,122.06 8,680.04 8,975.38 

ทนุจดทะเบียน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 1,230.40 1,230.40 1,230.40 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)ทนุอื่น - - - 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม -6,642.78 -6,690.47 -6,443.24 

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย - - - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 3,507.17 -3,408.14 -3160.91 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,614.89 5,271.89 5,814.47 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 
2560  2559  2558  

(01/01/60 -31/12/60)  (01/01/59 -31/12/59)  (01/01/58 -31/12/58)  

ยอดขายสทุธิ 5,190.09 5,502.94 7,632.95 

รายได้อื่น 68.50 23.34 81.82 

รวมรายได้ 5,258.60 5530.28 7,714.77 

ต้นทนุขาย 5,106.67 5206.42 7,339.28 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 268.64 343.43 425.85 

รวมคา่ใช้จ่าย 5,397.12 5,570.75 7765.13 

EBITDA 292.66 426 448 

คา่เสือ่มและคา่ตดัจําหนา่ย 431.19 466.59 629.58 

กําไรก่อน ด/บ และภาษีเงินได้ -138.53 -44.47 50.35 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -256.97 -247.23 181.58 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)     -0.16     -0.15 0.11 

 

งบกระแสเงนิสด (ลบ.) 
2560  2559  2558  

(01/01/60 -31/12/60)  (01/01/59 -31/12/59)  (01/01/58 -31/12/58)  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 41.87 210.04 356.84 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 483.26 -58.40 -124.37 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -559.03 -145.68 -211.22 

เงนิสดสุทธิ -33.91 -5.96 -21.25 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2560  2559  2558  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.50 0.14 0.37 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) N/A N/A N/A 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) -2.80 -0.73 -32 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

(เทา่) N/A N/A N/A 

อตัราสว่นหมนุเวียนทรัพย์สนิ (เทา่) 1 1 1 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 1.61 5.39 3.85 

EBIT Margin (%) -2.63 -0.73                                      7.5 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -4.89 -4.47 -2.38 

    

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560 2559 2558  

อตัราการเปลีย่นแปลงยอดขาย -5.69 -27.91 -13.86 

อตัราการเปลีย่นแปลงต้นทนุขาย -1.92 -29.06 -15.46 

อตัราการเปลีย่นแปลงรายได้รวม -4.91 -28.32 -80.94 

อตัราการเปลีย่นแปลงคา่ใช้จ่ายรวม -3.12 -28.26 32.41 

อตัราการเปลีย่นแปลงกําไรสทุธิ N/A N/A 285.85 

 

    วงจรเงนิสด 2560  2559  2558  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.21 7.6 10.2 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 58.82 48.05 34.95 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 18.46 14.66 16 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 19.77 24.89 16.98 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 3.14 3.04 1.4 

ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า (วนั) 116.15 120.02 91.35 

วงจรเงินสด (วนั) -37.56 -47.08 0.06 
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บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งข้อมลูผลการดําเนินงาน และฐานะการเงิน สาํหรับปี     สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ของบริษัท และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
 

1. ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานขอ งบริษัท และบริษัทยอ่ย สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เปรียบเทียบกบังบ
การเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีสาระสาํคญัดงันี ้

   

1.1. รายได้ 

สาํหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เป็นจํานวนเงิน 5,258.60 ล้านบาท และ  

5,526.28  ล้านบาท (ตามลาํดบั ) ลดลง 267.68  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.84 โดยมีรายได้จากการขายสนิค้าและ

บริการสทุธิปี 2560  เป็นจํานวนเงิน  5,190.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 312.84  ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69  เนื่องจากปริมาณการผลติรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงตอ่เนื่องจากปีก่อน 

 

1.2 ต้นทุนขาย 

สาํหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการเป็นจํานวนเงิน 5,106.67 ล้านบาท 

และ 5,206.42 ล้านบาท (ตามลาํดบั) ลดลง 99.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายคงที่ท่ีใช้ในการ

ผลติ  

สาํหรับปีปี 2560 และปี 2559 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจํานวนเงิน 288.88 

ล้านบาท และ 364.34 ล้านบาท (ตามลาํดบั ) ลดลง  75.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.71 เนื่องจากมาตรการ

ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่บริษัทได้ดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง จะเห็นได้วา่อตัราการลดลงของคา่ใช้จ่ายใน

การขายและบริหารมากกวา่อตัราการลดลงของยอดขาย 

สาํหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินเป็นจํานวนเงิน 118.44 ล้านบาท และ 

206.77 ล้านบาท (ตามลาํดบั ) ลดลง 88.32 ล้านบาท หรือคิ ดเป็นร้อยละ 42.72 เนื่องจากระหวา่งงวดปีบริษัทได้มีการ

เจรจาขอลดอตัราดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงินหลกั และเจ้าหนีก้ารค้า สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลง 

 

17. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  
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1.3 ก าไร (ขาดทุน) 

 สาํหรับปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเป็นจํานวนเงิน 256.97 ล้านบาท และ 247.23 ล้าน
บาท (ตามลาํดบั) ขาดทนุเพิ่มขึน้ 9.73 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายลดลง 

 

2. ฐานะทางการเงนิ (เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 4,614.90  ล้านบาท และ 5,258.77 ล้านบาท (ตามลาํดบั) ลดลง 643.87 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 โดยมีสาระสาํคญัดงันี ้

2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมเป็นจํานวนเงิน 4,614.90  ล้านบาท ลดลงจาก

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 643.87 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วนัสิน้งวดบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่ของที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ ลดลงเป็นจํานวนเงิน 829.32 ล้านบาท ในขณะท่ีมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 236.84  ล้าน

บาท   

2.2 หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเป็นจํานวนเงิน 8,122.06 ล้านบาท ลดลง 555.98 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.41  เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจาก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึง่

ได้มีการปรับโครงสร้างหนี ้ลดลงเป็นจํานวนเงิน 97.75 ล้านบาท และบริษัทยอ่ยมีการกู้ยื มจากบคุคลภายนอกลดลงเป็น

จํานวนเงิน 440  ล้านบาท  

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมติดลบเป็นจํานวนเงิน 3,507.17 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  2559  มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมติดลบจํานวน 3,421.27 ล้านบาท เกิดจากปี  2560 เป็นผลจากบริษัทมีผล

ขาดทนุสทุธิระหวา่งงวด 
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สภาพคล่อง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
2558 2559 2560 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทนุหมนุเวียน (181.58) -247.23 -256.97 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 356.84 210.04 41.87 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (124.37) -58.4 483.26 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (211.22) -145.68 -559.03 

กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 21.25 5.96 -33.91 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)    

รายการ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

1 บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช 

นาย ชยัยทุธ องัศวุิทยา 

นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน   

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

2,050,000 

2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 250,000 

3 บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 200,000 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,500,000 

 

 

 



























































































































        บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

1 นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ 65 - Business Administration, Eastern New Mexico University 22.72 1) กลุม่ตระกลู 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พนัธ์พาณิชย์" 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั ชบุสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า 

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ข้าวรัชมงคล จ ากดั ค้าข้าวและโรงสีข้าว 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2517 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2546 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2544 - 2554 กรรมการ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2550 - 2552 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2549 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

2546 - 2556 ประธานชมรม ชมรมความร่วมมือไทย - ฮีโน่ ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2545 - 2546 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2544 - 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

2539 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท วายเอสภณัฑ์ จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2537 - 2547 อาจารย์สอน โรงเรียนนายร้อยต ารวจ งานราชการ

2523 - 2549 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2516 - 2523 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2 นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์ 62 - Business Administration, Eastern New Mexico University 4.74 2) กลุม่ตระกลู 2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พนัธ์พาณิชย์" 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั ชบุสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า 

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2544 - 2554 กรรมการ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2549 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

2548 - 2551 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2545 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2544 - 2549 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

2539 - 2552 กรรมการ บริษัท วายเอสภณัฑ์ จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

2522 - 2549 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

3 นายเคียง บญุเพ่ิม 83  - Bachelor of Law and Thai Barrister of Law        0  - 2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยนีูคคอยล์เซ็นเตอร์  ผลิตสแตนเลส

 - Related training programs held by the Thai Institute  2539 – ปัจจบุนั ข้าราชการบ านาญ ส านกังานศาลยตุิธรรม และกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานราชการ

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

4 นางอมรรัตน์  องัคเศกวไิล 67 - Diploma of Secretary 0.74 กลุม่ตระกลู 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  American Institute, Washington D.C., U.S.A. "พนัธ์พาณิชย์" 2549 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท จี.ซี.ดีสทริบวิชัน่ จ ากดั จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค

2541 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดกัส์ จ ากดั ผลิตสินค้าอปุโภคและเคร่ืองส าอางค์

2526 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เยเนอรัล แคนดี ้จ ากดั ผลิตสินค้าประเภทลกูอม ขนม

2517 - 2526 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คอนติเนนตลั-ฟาร์ม จ ากดั ผลิตยา 

2516 - 2526 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท แอล แอนด์ ซนัส์ จ ากดั น าเข้ายาส าเร็จรูป และเคมีภณัฑ์

ประสบการณ์ท างาน
ล าดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศกึษา / สถาบัน ความสัมพันธ์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ท างาน
ล าดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศกึษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

2514 - 2516 เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

5 นางอมัพร  นิลภริมย์ 66 - Diploma in private Secretarial Practice : 0.42 กลุม่ตระกลู 2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  Penang Institute Academy of Commerce , Malaysia (1972) "พนัธ์พาณิชย์" 2551 - 2557 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- Executive Educational Program, The Boss: 2550 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

  Management and Psychology Institute (1977) 2549 - 2550 กรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: 2544 - 2550 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือการผลิต

 -  Executive Educational Program (1997) 2534 - 2550 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

 The Boss,Management and Psychology Institute 2533 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

 - 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 )

 - ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปัจจบุนั )

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพ่ือประสิทธิภาพการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทใน

   ศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 )

 - ผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาชนและครอบครัวจงัหวดัราชบรีุ (2554)

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง ( 2554 )

 - อบรมผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ทัว่ราชอาณาจกัร

( 2556)

 - ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง ( 2557 )

 -  พฒันาศกัยภาพผู้ปฏบิตัิงานไกลเ่กลีย่ของศาลแขวงพระนครเหนือ 

รุ่น 1 ( 2558 )

 -โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค

 ของศาลจงัหวดัตลิง่ชนั ( 2558)

 - โครงการเพ่ิมศกัยภาพผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง (ปี2559)



        บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ท างาน
ล าดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศกึษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

 - โครงการนิติศาสตร์ส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัสยาม 

   อบรมเทคนิคการไกลเ่กลีย่สไตล์เปปเปอร์ไดน์  (ปี 2559)

6 นางพรจิต  พนัธ์พาณิชย์ 64 - Diploma in Private Secretarial Practice: 0.54 กลุม่ตระกลู 2552 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษาอาวโุส บริษัท โตโยต้า ที บ ีเอ็น จ ากดั จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า

  Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972) "พนัธ์พาณิชย์" 2550 - ปัจจบุนั กรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- Executive Educational Program, The Boss: 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  Management and Psychology Institute: (1997) 2546 - 2560 ผู้จดัการฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

 - Factory safety Program (1999) 2547 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โตโยต้า ที บ ีเอ็น จ ากดั จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า

  Department of Labor Protection and Welfare,Ministry of Labor 2533 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายขาย และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): 2523 - 2533 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

  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)

- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)

- โครงการฝึกอบรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหารกองทพัอากาศ รุ่น 4(2009)

 - Doctor of Philosophg in Business Administration (2010)

 - ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปัจจบุนั )

 - โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพ่ือประสิทธิภาพการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทใน

   ศาลแขวงพระนครเหนือ (2553)

 - อบรมหลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้น และเทคนิคการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท

   ศาลตลิง่ชนั ( 2554 )

 - ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง ( 2557 )

 -  พฒันาศกัยภาพผู้ปฏบิตัิงานไกลเ่กลีย่ของศาลแขวงพระนครเหนือ 

รุ่น 1 ( 2558 )

 -โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค

 ของศาลจงัหวดัตลิง่ชนั ( 2558)

 - โครงการเพ่ิมศกัยภาพผู้ประนีประนอมประจ าศาลแขวงดอนเมือง (ปี2559)

 - โครงการนิติศาสตร์ส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัสยาม 

   อบรมเทคนิคการไกลเ่กลีย่สไตล์เปปเปอร์ไดน์  (ปี 2559)

7 พลโทไตรรัตน์  ป่ินมณี 74 - วทิยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 0 - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์



        บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ท างาน
ล าดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศกึษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 3/2004) 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP12/2004) 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วนั ชวน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เหมืองแร่

- หลกัสตูร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/ 2005) 2544 - 2547 ทีป่รึกษาพิเศษ 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 ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกิจการ (2008)

8 นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี 66 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 0 - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2545 - 2546 หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย ส านกังานสรรพากร พืน้ทีส่มทุรปราการ 2 หน่วยงานราชการ กรมสรรพากร

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2542 - 2545 สรรพากรอ าเภอ ส านกังานสรรพากร พืน้ทีส่มทุรปราการ 1 หน่วยงานราชการ กรมสรรพากร

- หลกัสตูรสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าทีค่ดีพิเศษ รุ่นที ่3

- หลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม

  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 Role of the Compensation Committee (RCC/2006)

- หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกิจการ (2008)

9 พลต ารวจตรีวนัชยั  วสิทุธินนัท์ 80 - รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 0 - 2548 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

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

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 2551 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษากิตติมศกัดิ ์ กรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม วฒิุสภา หน่วยงานราชการ

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 2551 - 2551 ทีป่รึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร หน่วยงานราชการ

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

 - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 2548 - 2549 ทีป่รึกษากรรมาธิการต ารวจ หน่วยงานราชการ

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

 - Rights (SARs) Way 2006 2546 - 2549 ทีป่รึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ

 -  หลกัสตูร ต้นทนุกบัการอยูร่อดของกิจการ



        บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อายุ %

(ปี) การถอืหุ้น ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัทฯ / หน่วยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณ์ท างาน
ล าดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศกึษา / สถาบัน ความสัมพันธ์

10 นายปิยพร  ลิม้เจริญ 61 - MBA, University of Louisville Kentucky 0 - 2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- Diploma in Business Admistration, Eastern New Mexico University 2549 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 12/2004) 2529 - ปัจจบุนั กรรมการทีป่รึกษา บริษัท ระยองสตาร์ จ ากดั โรงแรมและศนูย์การค้า

2553 - ปัจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นรถยนต์

11 พลต ารวจตรีลือชยั สดุยอด 61  - โรงเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่น 33 ปี 2519 0 - 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)  หน่วยงานราชการ

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ( รป.บ.) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ( นรต.33) 2558 - 2560 รองผู้บงัคบัการต ารวจภธูรภาค 3 กองบงัการต ารวจแหง่ชาติ  หน่วยงานราชการ

 - การฝึกอบรมหน่วย S.W.A.T ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2528 2556 - 2557 ผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการอารักขา และควบคมุฝงูชน 

- ประกาศนียบตัรบตัรการตอ่ต้านการก่อการร้าย ณ ประเทศเยอรมนั

   ตะวนัตก ปี 2528

 - การฝึกอบรม Commado ประเทศออสเตรเลีย ปี 2534

 - การฝึกอบรมหลกัสตูร ผู้ก ากบัการรุ่น 35 จากสถาบนัพฒันาข้าราชการ

   ต ารวจ ปี 2534 

หมายเหต ุ: 1) รวมหุน้ของมารดา จ านวน 313,183,860 หุน้ / รวมหุน้ของภรรยา จ านวน 400,000 หุน้ 

2) รวมหุน้ของบตุร จ านวน 26,555,211 หุน้ 

3) นางอรสโรชยา บนุนาค ได้ลาอออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วนัที ่ 5 กนัยายน 2560 

4) พลต ารวจตรีลือชยั สดุยอด ได้รบัต าแหน่งกรรมการอิสระ วนัที ่7 กนัยายน 2560



                     บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 
   
   

รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EM = กรรมการบริหาร 
 

YNP  หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
YNPE หมายถงึ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  
YNPI  หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั  
YSP หมายถงึ บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จ ากดั 
YDT หมายถงึ บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษัท ข้าวรัชมงคล จ ากดั ด าเนินธุรกิจ  ค้าข้าวและโรงสีข้าว  

 
 
 
 

รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

YNP YNPE YNPI YSP YDT 1 

1. นายสมัพนัธ์  พนัธ์พาณิชย์ X, EM   D D D 
2. นายพริษฐ์  พนัธ์พาณิชย์ D, EM    D  

3. นายเคียง  บญุเพิ่ม D      
4. นางอมรรัตน์  องัคเศกวไิล D      
5. นางอมัพร  นิลภิรมย์ D, EM      

6. นางพรจิต  พนัธ์พาณิชย์ D,EM      
7. พล.ท.ไตรรัตน์  ป่ินมณี D      
8. นางสาวกญัญา  บศุยารัศมี D      

9. พล.ต.ต.วนัชยั  วสิทุธินนัท์ D      
10. นายปิยพร  ลิม้เจริญ D      
11. พลต ารวจตรีลือชยั  สดุยอด  D      

12. นางสาวนฤมล โนรี   D    
13. นางสาวธยานี  อารีรอบ   D    
14. นายอามินท์ เบ้าสวุรรณ  D     

15. นายประสาน ปัน้ทองดี  D     
16. นายบุญเกิด ภู่เล็ก   D     



                     บริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 
   
   

 
หมายเหตุ  
1. วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 คณุอรสโรชยา บนุนาค ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ จ ากดั(มหาชน) 
2. วนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ได้แตง่ตัง้ พลต ารวจตรีลอืชยั  สดุยอด เป็นกรรมการบริษัท ทา่นใหมข่อง บริษัท ยานภณัฑ์ 

จ ากดั(มหาชน)  
3. วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 กรรมการชดุเก่า ได้ลาออกจากบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงันี ้ 

- นายสมัพนัธ์ พนัธ์พาณิชย์  ได้ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริหาร  
- นายพริษฐ์ พนัธ์พาณิชย์  ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
- นางอรสโรชยา บนุนาค ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
- นางพรจิต พนัธ์พาณิชย์  ได้ลาออกจากการเป็น  กรรมการบริหาร 

4. และในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ได้แตต่ัง้กรรมการชดุใหม ่2 ทา่น เป็นกรรมการบริษัท ยานภณัฑ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ดงันี ้ 
- นางสาวนฤมล โนรี   ต าแหนง่ กรรมการบริษัท 
- นางสาวธยาธี อารีรอบ ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  
 
 
 


