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ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปของบริษทั
และบริษทั ย่อย
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั และบริษทั ย่อย
2545
(งบเสมือนรวม)

2546
(งบเสมือนรวม)

2547
(งบเสมือนรวม)

สินทรัพย์รวม

3,677

5,605

7,710

หนีส้ นิ รวม

2,919

4,040

5,471

758

1,565

2,239

2,034

3,015

3,526

กำไรขัน้ ต้น

427

427

294

กำไรจากการดำเนินงาน

274

194

73

กำไรสุทธิ

154

66

41

7.56%

2.19%

1.17%

20.29%

4.21%

1.84%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

5.31%

1.42%

0.62%

กำไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

1.27

0.31

0.16

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

-

-

0.11

6.28

7.38

8.88

ข้อมูลจากงบการเงิน

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการขายและบริการ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)*

* แปลงราคาทีต่ ราไว้ท่ี 10,000 บาท และ 10 บาท เป็น 5 บาท เพือ่ การเปรียบเทียบ
รายได้จากการขายและบริการ
4,000

3,526

กำไรสุทธิ
154

3,015

3,000

10%

200

2,034

7.6%

2,000

66

100

5%

41

1,000
2.2%

0
2545

10,000
8,000

2,000
0

2546

2547

0%
2545

ส่วนของผู้ถือหุ้น VS หนี้สิน

7,710

5,471

3,677
4,040

EQUITY

1,565
2546

5

3
2

2,919

2545

2547

4

5,605

758

2546

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหหุ้น

สินทรัพย์รวม

6,000
4,000

1.2%

0

2,239

3.9

1

2.6

2.4

2546

2547

0
2547

LIABILITIES

2545

2
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สาส์นจากท่านประธาน
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ใน
ฐานะบริษัทของคนไทยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตสูงสุด
อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งในปี 2547 ที่มียอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 จากปี
2546 รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ในภูมภิ าคเอเชีย หรือ ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” (Detroit of Asia)
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2547 นัน้ บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 3,526
นางจำลอง พันธ์พาณิชย์
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2546 ร้อยละ 17 และกำไรสุทธิจำนวน 41 ล้านบาท แม้วา่ ผลการดำเนิน
ประธานบริษัท
งานจะไม่สามารถขยายตัวได้มากเท่ากับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3
ค่ายรถยนต์โตโยต้าซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถครั้งใหญ่ (Model
Change Over) ทำให้การรับรู้รายได้บางส่วนหยุดชะงักลง และมีค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิตเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้
เกิดขึน้ ครัง้ เดียวและจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตซึง่ จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานตัง้ แต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป
ในปี 2547 บริษัทได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน จากการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย
สำหรับรถโตโยต้า และรถจีเอ็ม/อีซูซุ ทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ค่ายนี้ มีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 60 ของยอดขาย
รถยนต์ในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยมีรางวัล IMV Award, Supplier Overall Out Standing Award จาก บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในด้านสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการทำธุรกิจของบริษัทให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริษัท
ได้ทำการก่อสร้างโรงงานใหม่ (YNP2) เพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัท และร่วมทุนบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส์ (Daiso) เพื่อประกอบธุรกิจ
ชุบสีชน้ิ ส่วนขึน้ รูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า
นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2547 บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น ต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 1,260 ล้านบาท รวมทั้งทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง และมีโครง
สร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจปี 2548 นั้น บริษัทคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเตรียม
ความพร้อมในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ที่มีฐานการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้าอย่าง
ต่อเนือ่ ง
สุดท้ายนีค้ ณะกรรมการบริษทั ขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินต่างๆทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนการ
ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและร่วมมือร่วมใจ
ที่จะพัฒนาศักยภาพแห่งเทคโนโลยีและการบริการที่ดีเลิศของการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจร เป็นที่ไว้วางใจและความเชื่อ
ถือพร้อมเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและนอกประเทศตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคงและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทย
และในภูมภิ าคเอเชียในทีส่ ดุ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2547

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2547 ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร รวม 4 ท่าน ดังนี้
พลโท ไตรรัตน์ ปิน่ มณี
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
นายปิยพร ลิม้ เจริญ
นางสุนสิ า วิชชุภานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ทำหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบใช้การประชุมเป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้
3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและประจำปี 2547 ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษ ั ท ฯ และผู ้ ส อบบั ญ ชี ว่ า ได้ ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรวมทั้ง
เสนอความคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอแนะ และกำกับดู
แลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล รวมทั้งพิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตรา
กำลังและการพัฒนาบุคลากร
4. พิจารณาร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯปี 2548 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้ประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงความรอบรู้ทางธุรกิจ
ความสามารถด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมและคุณค่าเพิ่มที่จะได้รับจากข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อ
ไป ให้มีมติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ , นายวิชัย จตุรานนท์ และนายอาทิจ ตั้งกัลยานนท์ แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2548 ต่อไป อีกหนึ่งปี พร้อมด้วยค่าตอบ
แทน โดยรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอีก 2 แห่งเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 1,500,000.00 บาท
จากผลของการปฏิบัติงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีการดำเนินงาน และการปฏิบัติในประเด็นของรายการที่เกี่ยวโยงเป็นไปตามกฎหมาย
และ ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลทัว่ ไป
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ข้อมูลทั่วไป

บริษทั

: บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

: 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 320 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5 บาท

ทุนชำระแล้ว

: 1,260 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 252 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5 บาท

ประกอบธุรกิจ

: ผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1. ชุดท่อไอเสีย (Exhaust System)
2. ชุดขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)
3. ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสำหรับรถยนต์ และอืน่ ๆ (Press Part) ส่งจำหน่ายโรงงานประกอบ (OEM: Original
Equipment Manufacturing) และผูค้ า้ ชิน้ ส่วนอะไหล่รถยนต์ทว่ั ประเทศ (REM Parts) โดยมีบริษทั ย่อย
เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) อุปกรณ์จับยึด
ทีใ่ ช้ในการประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์ (JIG) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพชิน้ งาน (C/F: Checking Fixture)
และอุปกรณ์การผลิต(Equipment)

ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่

: 42 ซอยสุขมุ วิท 81 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ทีต่ ง้ั โรงงาน YNP1

: 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว - ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ทีต่ ง้ั โรงงาน YNP2

: 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว - ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ทีต่ ง้ั โรงงาน YNPE

: 64 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม. ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
10540

ทีต่ ง้ั โรงงาน YNPI

: 42 ซอยสุขมุ วิท 81 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษทั

: 0107574700165

โฮมเพจบริษทั

: www.yarnapund.com

โทรศัพท์

: 02-331-8000, 02-311-1000

โทรสาร

: 02-331-7398
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โครงสร้างการถือหุน้
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โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

100% บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

100% บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

25% บริษทั วอคเกอร์ เอ็กซอร์ต
(ประเทศไทย) จำกัด

18%

100% บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

30%

บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ
(ประเทศไทย) จำกัด

10
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บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม
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ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนถือหุน้ (%)

ออกแบบและผลิตเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การผลิต (Tooling)

300

100

บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
(YNPI)
ทีอ่ ยู่ : 42 ซ.สุขมุ วิท 81 ถ.สุขมุ วิท ต.บางจาก
อ.พระโขนง กทม. 10260
โทร : 0-2331-8000, 0-2311-0782, 0-23111000, 0-2311-1208
แฟ็กซ์ : 0-2331-7398

ผลิตชิน้ ส่วนท่อไอเสีย และงาน
ขึน้ รูปโลหะ

240

100

บริษทั ร่วม
บริษทั วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย)
จำกัด (WETCO)
ทีอ่ ยู่ : 70 ถ.บางนาตราด กม.12 (ถ.กิง่ แก้วลาดกระบัง) ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2316-8010, 0-2750-1620
แฟ็กซ์ : 0-2316-9146

ประกอบชุดท่อไอเสียเพือ่ ขาย

80

25

บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด (YSP)
ทีอ่ ยู่ : 90/3 หมู่ 9 ถ.บางนาตราด กม.36
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร : 0-3857-0875-9, 0-3852-2330
แฟ็กซ์ : 0-3852-2373

ผลิตชุดท่อไอเสีย
ตัวแทนจำหน่ายท่อ (Pipe)

864

18

บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีอ่ ยู่ : 700/507 หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทร : 0-38454-7179
แฟ็กซ์ : 0-3845-4721

บริการชุบสีโลหะ, อโลหะ
ด้วยระบบกระแสไฟฟ้า

20

30

รายชือ่ บริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (YNPE)
ทีอ่ ยู่ : 64 ถ.บางนาตราด กม.12 ถ.กิง่ แก้ว-ลาด
กระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2750-2299
แฟ็กซ์ : 0-2750-3808
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6, 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800, 02-654-5599
โทรสาร 02-359-1259

ผูส้ อบบัญชี

: นายวิชยั จตุรานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 1431
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
709/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18
ถนนสุขมุ วิท 55 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-381-8016, 02-714-5542
โทรสาร 02-381-3716

ทีป่ รึกษากฎหมาย

: บริษทั สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
21/147-150 อาคารไทวาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 25
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-679-1333
โทรสาร 02-679-1314
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คณะกรรมการบริษทั

นางจำลอง พันธ์พาณิชย์
ประธานบริษทั

นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์

นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

นางอรสโรชยา บุนนาค

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

นางอัมพร นิลภิรมย์

นางพรจิต พันธ์พาณิชย์

นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

พล.ท.ไตรรัตน์ ปิน่ มณี

นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

นางสุนสิ า วิชชุภานนท์

นายปิยพร ลิม้ เจริญ

กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี
ประสบการณ์

นางจำลอง พันธ์พาณิชย์
ประธานกรรมการ
อายุ 52 ปี
ประสบการณ์

นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
กรรมการ
อายุ 49 ปี
ประสบการณ์

นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์
กรรมการ
อายุ 57 ปี
ประสบการณ์

นางอรสโรชยา บุนนาค
กรรมการ

: 2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
2545 - 2546 ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด

: 2523 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
2545 - 2546 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด

: 2522 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
2545 - 2546 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
2546 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด

: 2517 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารอาวุโส
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

อายุ 54 ปี
ประสบการณ์

นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล
กรรมการ
อายุ 53 ปี
ประสบการณ์

: 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั จี.ซี.ดีสทริบวิ ชัน่ จำกัด
2541 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด
2526 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด

: 2534 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2533 - 2546 ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางอัมพร นิลภิรมย์
กรรมการ
อายุ 51 ปี
ประสบการณ์

: 2546 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
2545 - 2546 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
2533 - 2545 ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย, ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางพรจิต พันธ์พาณิชย์
กรรมการ
อายุ 34 ปี
ประสบการณ์

นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์
กรรมการ

: 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
2543 - 2545 Project Controller
URS Corporation, Washington, DC, U.S.A.

อายุ 61 ปี
ประสบการณ์

: 2544 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาพิเศษ ผบ.ทหารสูงสุด
กองบัญชาการทหารสูงสุด

พล.ท. ไตรรัตน์ ปิน่ มณี
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

  ⌫


   


นางสุนสิ า วิชชุภานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี
ประสบการณ์

: 2529 - ปัจจุบนั กรรมการทีป่ รึกษา
บริษทั ระยองสตาร์ จำกัด

นายปิยพร ลิม้ เจริญ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 53 ปี
ประสบการณ์

นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

: 2546 - ปัจจุบนั หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานสรรพากร
2542 - 2545 สรรพากรอำเภอ
สำนักงานสรรพากร

อายุ 54 ปี
ประสบการณ์

: 2540 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายชาญ เลิศประเสริฐภากร
กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี
ประสบการณ์

: 2542 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2517 - 2541 ผูจ้ ดั การฝ่าย
บริษทั ไทย สวีดชิ แอสเซมบลี จำกัด

นายฐาณิสร์ ธนะสุนทร
กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
ประสบการณ์

นายสุรพันธ์ กันเขตต์
กรรมการบริหาร

: 2546 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2515 - 2546 ผูจ้ ดั การ
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
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โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายการเงิน 1

ฝ่ายการเงิน 2

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายสุรพันธ์ กันเขตต์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ฝ่ายผลิต

กรรมการบริหาร

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ผู้จัดการโรงงาน

นายฐาณิสร์ ธนะสุนทร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายจัดซื้อ

นางอัมพร นิลภิรมย์

นายชาญ เลิศประเสริฐภากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางอรสโรชยา บุนนาค

นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารอาวุโส

นางจำลอง พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2495 ดำเนินธุรกิจหลักผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสำหรับรถยนต์เพือ่ ส่งโรงงานประกอบ (OEM Part)
โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็นพิเศษ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถ
จักรยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และเครือ่ งจักรกลการเกษตร โดยบริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (YNPI) ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่
(REM Part) เพือ่ จำหน่ายทัว่ ประเทศ และบริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (YNPE) ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผลิต
(Tooling) ซึ่งได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั มีการให้บริการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์แบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดำเนินธุรกิจดังนี้
บริษัทรวมทุน

อุตสาหกรรมรถยนต

ซื้อชิ้นสวนจาก YNP
นําไปผลิต / ประกอบ
ขายให TOYOTA

TOYOTA GROUP

ซื้อชิ้นสวนจาก YNP
นําไปประกอบขายให
ISUZU

FORD/MAZDA

อุตสาหกรรมอื่นๆ
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา

GM/ ISUZU GROUP
HONDA GROUP

ผูผ ลิตรถจักรยานยนต
ผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

GROUP

บริษัท รุง เพชร เอนจิเนียริ่ง

NISSAN GROUP
MISUBISHI GROUP

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
มหาชน)

บริษัทฯ ทําการผลิตชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนขึน้
รูปโลหะอื่น จําหนายใหผูผลิตรถยนต ตลอดชวง
อายุของรถยนตรุนนั้นๆ

สงชิ้นสวนให YDT ทําการชุบสี

จําหนายชิ้นสวน REM ให YNP
ขายแมพิมพเกา
ใหกับ YNPI

รับจางชุบสีดวยกระแสไฟฟา
(EDP)

ผลิตชิ้นสวนเพื่อใช
ทดแทนชิ้นสวนเดิม
(REM Parts)

ผลิตเครื่องมือการผลิต
(Tooling)

* อยูระหวางการเตรียมการและ ยังไมเริ่มดําเนินงาน

รานคาอะไหล

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ปี 2545
(งบเสมือนรวม)

ปี 2546
(งบเสมือนรวม)

ปี 2547
(งบรวม)

(ลบ.)

%

(ลบ.)

%

(ลบ.)

%

968

47.6%

1,167

38.7%

1,787

50.7%

63

3.1%

124

4.1%

209

5.9%

551

27.1%

1,213

40.2%

1,173

33.3%

1,582

77.8%

2,504

83.0%

3,169

89.9%

452

22.2%

511

17.0%

357

10.1%

2,034

100.0%

3,015

100.0%

3,526

100.0%

1. ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสำหรับรถยนต์และอืน่ ๆ
- ท่อไอเสีย (Exhaust)
- ขาคันเร่ง ขาเบรค ชาคลัช (ABC)
- งานขึน้ รูปโลหะ (Press Part)
รวม
2. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต (Tooling)
รวมรายได้จากการขาย
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การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในปีทผ่ี า่ นมา
การเปลีย่ นแปลงในปี 2547 นี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึง่ ทีส่ ำคัญในการประกาศถึงความสำเร็จในการก้าวไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำใน
การผลิ ต ชิ ้ น ส่ ว นรถยนต์ ข องบริ ษ ั ท ยานภั ณ ฑ์ จำกั ด (มหาชน) รวมทั ้ ง เพิ ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ในระดั บ นานาชาติ
ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้

มิถนุ ายน 2547
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้ง บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย)
จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้าน โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทยานภัณฑ์
30% และบริ ษ ั ท ร่ ว มลงทุ น กั บ บริ ษ ั ท ไดโซะ อิ น ดรั ส ตรี ส ์ จำกั ด (ประเทศญี ่ ป ุ ่ น )
70% ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านในด้านชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit
Painting) ประกอบธุ ร กิ จ ชุ บ สี ช ิ ้ น ส่ ว นขึ ้ น รู ป โลหะด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า เพื ่ อ รองรั บ การ
ทำธุรกิจของยานภัณฑ์ให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรกฎาคม 2547
โรงงานใหม่ (YNP2) ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นของค่ายรถ
โตโยต้า ในส่วนของสายการประกอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า (Toyota Assem
bly Line) ได้วางสายประกอบชิ้นส่วนเสร็จสิ้นและได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
โดยโรงงานใหม่แห่งนี้จะมีการผลิตที่สอดคล้องกับระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota
Production System) บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต Tooling ชั้นนำระดับสากล
โดยได้ ม ี ก ารร่ ว มลงนามในลั ก ษณะMOU ในด้ า นการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค
กั บ Five Star Tooling (ประเทศออสเตรเลี ย ) ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต Tooling ที ่ ไ ด้ ร ั บ การ
ยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกคาดว่าโครงการนี้จะทำให้วิศวกรของบริษัทมีความ
รู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต Tooling มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาด
โลก นอกจากนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับ Five Star Tooling ในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเจาะตลาดชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

ธันวาคม 2547
บริษทั ได้ทำการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำนวน 40 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 13.40 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 536 ล้านบาท ต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมียอดจองซือ้ จากนักลงทุนสถาบัน เกินถึง 5.25 เท่าของจำนวนหุน้ ทีน่ ำมาจัดสรรในครัง้ นี้ จากนัน้ จะดำเนินการนำหุน้
สามั ญ ทั ้ ง หมดของบริ ษ ั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในเดื อ นมกราคม 2548 ซึ ่ ง ภายหลั ง จากการระ
ดมทุนครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 1,260 ล้านบาท และเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปชำระเงินกู้เดิมบางส่วนซึ่งจะส่งผลให้ต้น
ทุนทางการเงินของบริษทั ลดลง และมีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยปี 2547
ปัจจุบนั นับได้วา่ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นอันดับ 5
ของทวีปเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก เมือ่ พิจารณาถึงความสำเร็จทีผ่ า่ นมาจะพบว่าในปี 2547 ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศโดยรวม
จำนวน 928,081 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.66 ของยอดผลิตรถยนต์รวมในปี 2546 จำนวน 626,026 คัน ในส่วนของยอดขาย
รถยนต์โดยรวมในประเทศปี 2547 มียอดขายสูงสุดถึง 626,026 คันขยายตัวจากปี 2546 ถึง 17.4% โดยลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ค่าย
รถยนต์ โตโยต้า และ อีซูซุ ซึ่งสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้สูงที่สุด ที่ร้อยละ 37.41 และ 23.95 ตามลำดับ การขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2547 นี้ได้รับแรงหนุนจากภาวะทางเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวร้อยละ 6.2 และ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำซึ่งเป็นปัจจัยที่เร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบกับการย้ายฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อ
การส่งออกของค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทยซึง่ ปัจจุบนั มีถงึ 13 ค่าย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2548
ในระยะยาวอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีเป้า
หมายหลักที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยต้องการที่จะผลักดันให้ไทยเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” (Detroit of Asia)
โดยในปี 2548 กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดหมายว่ายอดผลิตรวมในปี 2548 จะสูงถึง 1.2 ล้านคัน หรือ ขยาย
ตัวถึง 26% แบ่งเป็นยอดการจำหน่ายรวมในประเทศจะขยายตัวประมาณ 10% หรือประมาณ 680,000 คัน ขณะที่ยอดการส่งออก
นั้น คาดว่าจะสูงถึง 500,000 คัน หรือ ขยายตัว 50% นอกจากนี้ยังคาดว่ายอดขายของรถยนต์จะขยายตัว 10% สูงถึงระดับ 690,000
คัน เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ และจากการเติบโตของรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งคาด
ว่าจะขยายตัวสูงสุดโดยเฉพาะจากโมเดลโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ และฟอร์จูนเนอร์ และ รุ่น MU 7 จากค่ายอีซูซุสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคาดว่าในปี 2553 ยอดผลิตรถยนต์ตั้งเป้าที่จะขึ้นไปถึงระดับ 1.8 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
1 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 8 แสนคันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ายรถยนต์หลายค่ายได้ประกาศแผนการลงทุนในไทยมากขึ้น ประกอบกับ
แรงเสริมจากรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะทยอยถึงรอบการเปลี่ยนรุ่นตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นไป (อาทิ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รถกระบะ
มิตซูบชิ ิ ในปี 2548 และ โตโยต้า อัลติส และฮอนด้า ซีวคิ ในช่วงปลายปี 2548 รวมทัง้ รถกระบะนิสสัน โตโยต้า คัมรี่ และ ฮอนด้า ซีอาร์วี
ในปี 2549) จากแผนการขยายกำลังการผลิตของค่ายรถต่างๆ จะทำให้กำลังการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่
1.3 ล้านคัน เป็น 2.1 ล้านคัน ในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้า
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การให้บริการครบวงจร
กลุม่ บริษทั มีศกั ยภาพในการผลิตทีค่ รบวงจร ตัง้ แต่การออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ โดย กลุม่ บริษทั
ฯ มีเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย มีเครือ่ งปัม๊ (Press Machine) ขนาดตัง้ แต่ 35 ถึง 1,700 ตัน รวมกว่า 120 เครือ่ ง
เครือ่ งเชือ่ ม (Welding Machine) เครือ่ งดัดท่อระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Bending) เครือ่ งขึน้ รูปชิน้ งาน (Forming Machine) และอืน่ ๆ รวมกว่า
350 เครือ่ ง ทำให้บริษทั สามารถรองรับการผลิตชิน้ งานได้หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากนัน้ บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (YNPE)
ยังมีวศิ วกรออกแบบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และเครือ่ งมือการผลิตทีท่ นั สมัย โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided
Manufacturing) จำนวน 12 เครื่อง และเครื่อง CNC (ComputerNumerical Control) จำนวน 9 เครื่อง สามารถออกแบบและผลิต
Tooling ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ฐานลูกค้าทีแ่ ข็งแกร่ง
ลูกค้าหลักของบริษัทเป็นค่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมาบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญให้กับลูกค้าที่สำคัญ
ในโมเดลรถยนต์ทเ่ี ป็นทีร่ จู้ กั ดังนี้
ค่ายรถยนต์

รุน่ รถยนต์

ค่ายรถยนต์

รุน่ รถยนต์

TOYOTA

CAMRY, ALTIS, VIOS, HILUX

ISUZU

D-MAX

GM

CHEVROLET, ZAFIRA & OPTRA

HONDA

ACCORD, CITY, CIVIC, CRV, JAZZ

HINO

EURO I, EURO II, FM, FL

บริษทั มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ค่ายรถยนต์ตา่ งๆ
และดำเนินการผลิตได้ตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว้
บริษทั มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลานาน จึงมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า, ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้า
(Quality-Cost-Delivery) อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากค่ายรถยนต์ต่างๆ
ซึง่ เป็นโอกาสในการรับงานใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูงในอนาคต
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ปัจจัยความเสีย่ ง
1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั มีรายได้หลักมาจากการขายชิน้ ส่วนรถยนต์ให้คา่ ยรถโตโยต้า ดังนัน้ หากลูกค้ามีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับค่ายรถโตโยต้า
โดยเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจตลอดมา นอกจากนั้น บริษัท
ยังได้เริม่ มีการกระจายฐานลูกค้า ไปสูค่ า่ ยรถยนต์อน่ื ๆ โดยสัดส่วนรายได้จากค่ายรถโตโยต้า เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 43 ของรายได้รวมปี 2546 เป็น
ร้อยละ 51 ของรายได้รวมปี 2547 เนื่องจากมีการเริ่มผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ ทั้งนี้ นอกจากรายได้หลักที่มาจากค่ายรถโตโยต้า
แล้วบริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากบริษัทในเครือของค่ายรถโตโยต้าคือจากบริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย)
จำกัด คิดเป็นร้อยละ 48 ของต้นทุนวัตถุดิบเหล็ก หรือ ร้อยละ 31 ของต้นทุนขายรวม ซึ่งการจัดซื้อนี้ไม่มีสัญญาผูกมัดกับบริษัท
แต่ อ ย่ า งใด ถึ ง แม้ ว ่ า บริ ษ ั ท มี ค วามสามารถในการจั ด หาวั ต ถุ ด ิ บ เหล็ ก ได้ จ ากหลายแหล่ ง แต่ บ ริ ษ ั ท เลื อ กซื ้ อ จากแหล่ ง ดั ง กล่ า ว
ุ ภาพตรงตามทีค่ า่ ยรถกำหนด รวมทัง้ ราคาและเงือ่ นไขทางการค้าทีเ่ หมาะสม
เนือ่ งจากมีคณ

2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 68 ของต้นทุนขายในปี 2547 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเหล็กทีน่ ำ
เข้าจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าราคาซื้อขายเหล็กจะเป็นการซื้อขายในสกุลเงินบาท การผันผวนของราคาเหล็ก และการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน อาจทำให้ต้นทุนเกิดการผันผวน ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผันผวนของราคาเหล็กคือสภาวะอุปสงค์-อุปทานทั้งในภูมิภาค
และตลาดโลก ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท สามารถปรับราคาชิ้นงานหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับการเจรจาข้อตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีไป โดยจะปรับราคาชิ้นงานได้ทุกๆ 6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาย้อนหลังเพื่อรับค่า
ชดเชยหากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่าราคาที่ตกลงกันในเบื้องต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ จึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ได้
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3. ความเสีย่ งจากการมีผบู้ ริหารหลักเพียงกลุม่ เดียว ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
และมีอทิ ธิพลในการบริหารงาน
กลุม่ ตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นผูบ้ ริหารหลักทีม่ คี วามสำคัญมากต่อบริษทั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กลุม่ ตระกูลพันธ์พาณิชย์
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบในการหาลูกค้า และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายรถโตโยต้าซึ่งเป็นลูกค้า
รายใหญ่ ดังนั้น หากขาดกลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์แล้ว อาจทำให้บริษัท ประสบปัญหาในการรักษาลูกค้า และการหาลูกค้ารายใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 71 ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจเพียง
พอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้น กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ ยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลหลักในการ
บริหารงาน สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยเฉพาะในกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการรวมถึงบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ

4.ความเสีย่ งจากการควบคุมมาตรฐานไม่ได้ตามบรรทัดฐานทีล่ กู ค้ากำหนด
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ได้แก่ผผู้ ลิตรถยนต์คา่ ยต่างๆ อาทิ ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจีเอ็ม/ อีซซุ ุ เป็นต้น ซึง่ จะให้ความสำคัญ
กับคุณภาพสินค้า และการส่งมอบที่ตรงเวลาเป็นอย่างมาก บริษัท อาจได้รับความเสียหายจากการถูกปรับ การถูกลดคำสั่งซื้อ หรือการ
หยุดสั่งซื้อ หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ในอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคยประสบปัญหาจากการถูกลดปริมาณงานหรือการถูกยกเลิกสัญญา ทัง้ นี้ บริษทั มีระบบควบคุมคุณภาพทีไ่ ด้
มาตรฐานสากล ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002:1994 และ QS 9000:1998รับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
และ บริษทั ย่อย YNPE ได้รบั ประกาศนียบัตร ISO 9001:2000 รับรองมาตรฐานการผลิต Tooling เช่นกัน

5.ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของรายได้จากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling)
รายได้จากการขายเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) มีความไม่แน่นอน เนื่องจากการขาย Tooling เป็นการขายแบบครั้ง
ต่อครั้งและไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้รับความไว้วางใจให้ผลิต Tooling จากผู้ผลิตรถยนต์หลายราย
และผูผ้ ลิตรถยนต์ตา่ งๆ มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบรถยนต์หรือออกรถรุน่ ใหม่หมุนเวียนกัน จึงทำให้เชือ่ ได้วา่ บริษทั จะมีรายได้จากการจำหน่าย
TOOLING ต่อไปในอนาคต
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6. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ มีคแู่ ข่งจำนวนมากราย ทัง้ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนในประเทศ และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนจากต่างประเทศทีเ่ ข้ามา
ตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เชือ่ ว่า บริษทั จะสามารถคงความเป็นผูน้ ำในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ได้เนือ่ งจากบริษทั
มีกระบวนการผลิตทีค่ รบวงจร และได้มาตรฐาน, คูแ่ ข่งใหม่ทจ่ี ะมาตัง้ ถิน่ ฐานการผลิตในประเทศจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาเตรียม
การด้านโรงงาน เครื่องจักร และบุคลากรเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นจากผู้ผลิตเพียงราย
เดียวตลอดช่วงระยะการผลิต (Part Life) ของรถยนต์รนุ่ นัน้ ๆ ซึง่ มีระยะเวลาเฉลีย่ ประมาณ 4-7 ปี นอกจากนีเ้ ป็นการยากทีผ่ ปู้ ระกอบการ
รายอืน่ จะสามารถแข่งขันกับบริษทั ในด้านต้นทุน และเป็นการยากทีจ่ ะเจาะกลุม่ ลูกค้าเดิมของบริษทั

7. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายจากภาครัฐ
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนรถยนต์ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐทางด้านภาษี
ศุลกากรและการกีดกันทางการค้า เช่น การเปลีย่ นแปลงภาษีนำเข้าวัตถุดบิ (เหล็ก) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์และมีการวางแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชีย “Detroit of Asia” โดยมีการตกลงทำสนธิ
สัญญาทางการค้า (AFTA: ASEAN Free Trade Area) และ (AICO: ASEAN Industrial Cooperation) กับประเทศใน ASEAN
ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลดีกับบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
ประเทศ
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

ชือ่

จำนวนหุน้

ร้อยละของทุนชำระแล้ว

1. กลุม่ ตระกูลพันธ์พาณิชย์ 1)

180,153,866

71.49

2. กองทุนรวมไทยพาณิชย์ 2)

10,600,038

4.21

3. กองทุนรวม อยุธยา เจเอ็ฟ 3)

8,400,038

3.33

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

8,400,002

3.33

5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3,000,002

1.19

6. Bear Stearns International Limited

2,500,000

0.99

7. บริษทั ไทย ออโตโมทีฟ วีซเี อฟ จำกัด 5)

2,400,002

0.95

8. กลุม่ ตระกูลวิภาสวัสดิ์ 6)

2,210,000

0.87

9. Allied European 7)

1,000,000

0.40

905,000

0.36

Proprietary Account 4)

10. นายธวัชชัย กาลอนันต์วงศ์
หมายเหตุ :

1) กลุม่ พันธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ นามสกุลเดียวกันและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด 13 ราย ได้แก่ นางจำลอง พันธ์พาณิชย์, , นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์,
นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล, นางอัมพร นิลภิรมย์, นางพรจิต พันธ์พาณิชย์, นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์,
นายธนาภัทร ตันตาคม, นางวันทนา พันธ์พาณิชย์, นายกิตติภทั ร พันธ์พาณิชย์, นางสาวแก้วกาญจน์ พันธ์พาณิชย์ และนางสาวชวพรรณ นิลภิรมย์
2) กองทุนรวมซึง่ ดำเนินการบริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด
3) กองทุนรวมซึง่ ดำเนินการบริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมอยุธยา เจเอฟ จำกัด
4) เป็นบริษทั ทีต่ ง้ั ขึน้ ในลักษณะกองทุน บริหารงานโดย Bear Stearns International Limited Proprietary Account
5) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในลักษณะกองทุน บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน วีเน็ท จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยจะมีการลงทุนเฉพาะในบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
6) กลุ่มวิภาสวัสดิ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 ราย ได้แก่ นายบุญทอง วิภาสวัสดิ์ และ นายยุทธนา
วิภาสวัสดิ์
7) เป็นบริษทั ทีต่ ง้ั ขึน้ ในลักษณะกองทุน บริหารงานโดย Allied European
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงิน
ปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีก่ ารดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบ
ลงทุนของบริษทั ย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษทั ย่อย YNPE และ YNPI ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึง่ ในยีส่ บิ ของเงิน
กำไรสุทธิซง่ึ บริษทั ทำมาหาได้จากกิจการของบริษทั จนกว่าทุนสำรองนัน้ จะมีจำนวนถึงหนึง่ ในสิบของจำนวนทุนของบริษทั หรือมากกว่านัน้

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารโดยมีรายชือ่ และขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั นี้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่

ตำแหน่ง

1. นางจำลอง

พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการ

2. นายสัมพันธ์

พันธ์พาณิชย์

กรรมการ

3. นายพริษฐ์

พันธ์พาณิชย์

กรรมการ

4. นางอรสโรชยา

บุนนาค

กรรมการ

5. นางอมรรัตน์

อังคเศกวิไล

กรรมการ

6. นางอัมพร

นิลภิรมย์

กรรมการ

7. นางพรจิต

พันธ์พาณิชย์

กรรมการ

8. นางสาวพิไลพรรณ

ลัธธนันท์

กรรมการ

9. พล.ท.ไตรรัตน์

ปิน่ มณี

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นางสาวกัญญา

บุศยารัศมี

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

11. นางสุนสิ า

วิชชุภานนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

12. นายปิยพร

ลิม้ เจริญ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ “นางจำลอง พันธ์พาณิชย์, นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์
พันธ์พาณิชย์ และนางอรสโรชยา บุนนาค กรรมการสองในสีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษทั ”

รายงานประจำปี 2547

38

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย
กฎหมาย
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะ
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
3. แต่งตัง้ กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มอี ำนาจหน้าทีบ่ ริหารจัดการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
4. แต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การหรือมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดให้ดำเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
5. พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ภาระผูกพันแก่บริษทั
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอืน่ ๆ
7. พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอำนาจภายในบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2547เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่

ตำแหน่ง

1. พล.ท.ไตรรัตน์

ปิน่ มณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา

บุศยารัศมี

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุนสิ า

วิชชุภานนท์

กรรมการตรวจสอบ

4. นายปิยพร

ลิม้ เจริญ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายตฤณ กลิน่ ขจร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วันที่ 16 เมษายน 2547 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่

ตำแหน่ง

1. นางจำลอง

พันธ์พาณิชย์

ประธาน

2. นายสัมพันธ์

พันธ์พาณิชย์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. นายพริษฐ์

พันธ์พาณิชย์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

4. นางอรสโรชยา

บุนนาค

กรรมการบริหารอาวุโส

5. นางอัมพร

นิลภิรมย์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

6. นายชาญ

เลิศประเสริฐภากร

กรรมการบริหาร

7. นายสุรพันธ์

กันเขตต์

กรรมการบริหาร

8. นายฐาณิสร์

ธนะสุนทร

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
2. จัดทำโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทั
5. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่าย
เงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท
7. มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

รายงานประจำปี 2547

40

ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่

ตำแหน่ง

1. นายสัมพันธ์

พันธ์พาณิชย์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2. นายพริษฐ์

พันธ์พาณิชย์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. นางอรสโรชยา

บุนนาค

กรรมการบริหารอาวุโส

4. นางอัมพร

นิลภิรมย์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5. นายชาญ

เลิศประเสริฐภากร

กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

6. นายสุรพันธ์

กันเขตต์

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารจัดการ

7. นายฐาณิสร์

ธนะสุนทร

กรรมการบริหารฝ่ายโรงงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนิน
งานต่อคณะกรรมการบริหารตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทัง้ ควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษทั
4. มีอำนาจสัง่ การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษทั
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ และใช้จา่ ยเงินในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานตามปกติของบริษทั
ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดซือ้ ทีด่ นิ
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพือ่ นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทั อนุมตั ิ
8. ดำเนินการใดๆ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้นโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย มีนโยบายที่จะสรรหา
และคัดเลือกบุคคลทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั ได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการดังนี้
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยว
ข้องนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
3.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่ นตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนเข้าไปแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้ จากกรรมการจำนวนหนึง่ ของบริษทั

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
รายการ

รายละเอียด
ค่าตอบแทน

กรรมการ 1) (ฐานะกรรมการ)

ปี 2547
จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)

- ค่าตอบแทนรายเดือน
และเบีย้ ประชุม

1. นางจำลอง

พันธ์พาณิชย์

-

0.36

2. นายสัมพันธ์

พันธ์พาณิชย์

-

0.24

3. นายพริษฐ์

พันธ์พาณิชย์

-

0.24

4. นางอรสโรชยา

บุนนาค

-

0.24

5. นางอมรรัตน์

อังคเศกวิไล

-

0.24

6. นางอัมพร

นิลภิรมย์

-

0.24

7. นางพรจิต

พันธ์พาณิชย์

-

0.24

8. นางสาวพิไลพรรณ

ลัธธนันท์

-

0.22

9. พล.ท.ไตรรัตน์

ปิน่ มณี

-

0.55

10. นางสาวกัญญา

บุศยารัศมี

-

0.33

11. นางสุนสิ า

วิชชุภานนท์

-

0.33

12. นายปิยพร

ลิม้ เจริญ

-

0.33

8

21.87
0.16

กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร 2)
(ฐานะผูบ้ ริหาร)

- เงินเดือนและโบนัส
- กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
และประกันสังคม
- ESOP3)

หมายเหตุ: 1) กรรมการตรวจสอบ 4 ท่านได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2547
2)

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร หมายรวมถึงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการบริหารอาวุโส ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริหาร
3)

กรรมการได้รบั การจัดสรรหุน้ จำนวน 1.85 ล้านหุน้ จากการเสนอขายกรรมการและพนักงานในครัง้ นีท้ ร่ี าคาเดียวกับราคาทีเ่ สนอขายแก่

ประชาชน

2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร
บริษทั มีการให้สวัสดิการเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ นางจำลอง พันธ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบาย
ให้คา่ ตอบแทนในรูปของทีพ่ กั อาศัยแก่ผบู้ ริหารท่านอืน่ ในอนาคต
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การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบาย
ปฏิบัติตามข้อพึงปฺฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับทีเ่ หมาะสมโดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

1. นโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงสิทธิความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึง
กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลา
ที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง
พร้ อ มวางกลยุ ท ธ์ แ ก้ ไ ขและติ ด ตามการบริ ห ารความเสี ่ ย งอย่ า งสม่ ำ เสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดู แ ลสนั บ สนุ น ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัท อย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 7 วัน ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำหนด รวมทัง้ มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื
หุน้ สามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษทั และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จัดให้มี
แนวทางเกี ่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรของบริ ษ ั ท ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บ ั ต ิ โดยยึ ด ข้ อ กำหนดของกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี

4. การประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมด้วยเวลาทีเ่ พียงพอบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิด
เห็นทีส่ ำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน”
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เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมทีด่ ี

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ และได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ เข้าร่วมพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการรั บ ทราบถึ ง บทบาทหน้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบว่ า ต้ อ งใช้ ค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ท ี ่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื ่ อ ให้ ย ึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ต ามภารกิ จ ของบริ ษ ั ท รวมทั ้ ง การกำหนดระบบติ ด ตามการปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางดั ง
กล่าวอย่างต่อเนือ่ ง

8. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร จำนวน 8 ท่าน
- กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้ คณะ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุล และตรวจทานการบริหารงานของ
บริษทั อีกด้วย

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริ ษ ั ท ได้ จ ั ด ให้ ม ี ค ่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการในระดั บ ที ่ เ หมาะสมและจู ง ใจพอที ่ จ ะสามารถรั ก ษากรรมการที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพไว้
โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของแต่ละท่าน ส่วนค่า
ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้

11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทได้นำส่งหนังสือ
นั ด ประชุ ม คณะกรรมการพร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการล่ ว งหน้ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า
7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้า
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีท ี่มีเหตุจำเป็นทั้งนี้ ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
และคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
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46

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้ )

1. นางจำลอง

พันธ์พาณิชย์

9

2. นายสัมพันธ์

พันธ์พาณิชย์

9

3. นายพริษฐ์

พันธ์พาณิชย์

9

4. นางอรสโรชยา

บุนนาค

9

5. นางอมรรัตน์

อังคเศกวิไล

8

6. นางอัมพร

นิลภิรมย์

8

7. นางพรจิต

พันธ์พาณิชย์

8

8. นางสาวพิไลพรรณ

ลัธธนันท์

8

9. พล.ท. ไตรรัตน์

ปิน่ มณี

8

10. นางสาวกัญญา

บุศยารัศมี

8

11. นางสุนสิ า

วิชชุภานนท์

3

12. นายปิยพร

ลิม้ เจริญ

8

หมายเหตุ : กรรมการ 5 ท่าน (ลำดับที่ 8-12) ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 12 ก.พ. 47 จึง
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2547 ในเดือนมกราคม 2547

12. คณะอนุกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยสำหรับคณะกรรมการแต่ละชุดได้มกี ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษทั โดยได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้กำหนดภาระ หน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
รวมทั้งบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่ อ ให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบพั ฒ นาระบบให้ ม ี ค วามเป็ น อิ ส ระ
สามารถทำหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำปี
และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ดำรงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ

15. ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
ภายหลังบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจัดให้มผี ดู้ แู ลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ดูแลเรือ่ งการเปิดเผย
ข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ ถึงทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปตลอดจนข้อมูลสำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชนผ่านช่อง
ทางต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
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การควบคุมภายในของบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2547 วันที่ ณ วันที่ 16 เมษายน 2547 คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน ได้ประชุมพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึง
แบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในที ่ ท างคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ า ยบริ ห ารจั ด ทำขึ ้ น จากการประเมิ น
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ั ท ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า นองค์ ก รและสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ด้ า นการ
ควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และด้านระบบติดตาม โดยจากการประเมินในหัวข้อ
ทัง้ หมด คณะกรรมการเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารจัดการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในให้ดแี ละมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี (ซึง่ ปัจจุบนั เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ) ทีไ่ ด้รบั ความเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2547
โดย ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบโดยการประเมินตนเองของบริษัท และสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ งานระบบบั ญ ชี การเงิ น และระบบการปฏิ บ ั ต ิ ก ารอื ่ น ตลอดจนนโยบาย กฎระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนโครงสร้ า งของบริ ษ ั ท ฯ เพื ่ อ นำมาใช้ ป ระเมิ น ความเสี ่ ย งและได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ั ท ใน
ช่วงระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดขึ้นและเพียงพอ
ที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการควบคุมบางประการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนวิธกี ารปฏิบตั งิ านในบางระบบได้
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในทีไ่ ด้สง่ ให้กบั สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ บริษทั กำลังอยูร่ ะหว่างการติดตัง้ ระบบบัญชีใหม่ (ระบบ ERP) ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายได้ โดยบริษทั คาดว่า
จะเริ่มทำการทดลองใช้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2548 โดยหลังจากนั้นบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบระบบ
บัญชีอีกครั้ง และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัท
จะเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารป้องกันกรรมการและผูบ้ ริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภาย ในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่
บริษทั เพือ่ เก็บเป็นหลักฐาน
- ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ห้ามทำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
มิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
- ระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน มีการกำหนดห้ามพนักงานบริษทั เปิดเผยความลับของบริษทั แก่บคุ คลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในบริษทั แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอืน่ โดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่าฝืน
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นปกติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการทีส่ ำคัญ

1) บริษทั วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ 1.1) - รายได้จากการขายสิน
ค้าและให้บริการ
(ประเทศไทย) จำกัด (WETCO)
- ลูกหนีก้ ารค้า
เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ ว
ข้อง ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในอัตรา
ส่วนร้อยละ 25 โดยมีกรรมการ
1.2) - รายได้อน่ื และดอก
ร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ เบีย้ รับ
- ลูกหนีอ้ น่ื
พันธ์พาณิชย์

บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
(YSP) เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในอัตราส่วน
ร้อยละ 17.53 โดยมีกรรมการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์
พันธ์พาณิชย์

มูลค่าของรายการ รายละเอียดและความจำเป็นใน
(ล้านบาท) ปี 2547
การทำรายการ
312.85
106.49
26.21
6.05

2.1) - รายได้จากการขาย
สินค้าและให้บริการ
- ลูกหนีก้ ารค้า

721.89

2.2) - ซือ้ สินค้าและวัตถุดบิ
และให้บริการ
- เจ้าหนีก้ ารค้า

723.06

2.3) - ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ย
อืน่

1.77

167.51

222.61

การคิดราคา

บริษทั ฯ จำหน่ายชิน้ ส่วนท่อไอ
เสียสำหรับค่ายรถยนต์ ISUZU
ให้แก่ WETCO ตามปกติการค้า

ราคาใกล้เคียงกับราคา
ทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอก
และเป็นเงือ่ นไขการค้า
ปกติ

เป็นรายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
กับ WETCO โดยบริษทั ฯ
ตกลงให้ WETCO เช่าพืน้ ที่
เป็นทีต่ ง้ั สำนักงานและพืน้ ที่
เพือ่ ใช้ในการผลิต โดย
บริษทั ฯ ตกลงเป็นผูจ้ ดั หา
แรงงาน บริการ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ทกุ อย่าง

ราคาตามทีต่ กลงกัน
(อัตราค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ดือน
ละ 70 บาท / ตร.ม.
และอัตราค่าบริการ
0.31 บาท ต่อหน่วย
ความยาวเป็น ตร.ม.
ของการเชือ่ ม บวกค่า
ขนส่ง)

บริษทั ฯ จำหน่ายชิน้ ส่วนท่อ
ไอเสีย สำหรับค่ายรถยนต์
TOYOTA และชิน้ ส่วนรถยนต์
ขนาดเล็กอืน่ ๆ ให้แก่ YSP
ตามปกติการค้า

ราคาใกล้เคียงกับราคา
ทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอก
และเป็นเงือ่ นไขการค้า
ปกติ

บริษทั ฯ ซือ้ วัตถุดบิ ได้แก่
เหล็กท่อ เพือ่ นำมาใช้ดำเนิน
การผลิตชิน้ ส่วนท่อไอเสีย
ตามปกติการค้า

ราคาตลาด และเป็น
เงือ่ นไขการค้าปกติ

เป็นดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการค้าง
ชำระค่าสินค้า ซึง่ บริษทั ได้ทำ
การชำระเรียบร้อยแล้วเมือ่ ใน
พฤศจิกายน 2547

อัตราดอกเบีย้ ตามที่
ตกลงกัน
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บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการทีส่ ำคัญ

มูลค่าของรายการ รายละเอียดและความจำเป็นใน
(ล้านบาท) ปี 2547
การทำรายการ

การคิดราคา

2.4) - รายได้อน่ื
- ลูกหนีอ้ น่ื

0.86

0.36


เป็นรายได้คา่ เช่าที่ YSP เช่าพืน้ ราคาตามทีต่ กลงกัน
ทีส่ ำนักงาน โดย YSP ได้จา่ ย
เงินจำนวน 10,000 บาทเป็นเงิน
ค้ำประกันหากเกิดความเสียหาย

2.5) - รายได้เรียกเก็บเพิม่ จาก
การปรับปรุงราคาขายปีกอ่ น

41.18

เนือ่ งจาก บริษทั ฯ เรียกคืน
ชดเชยค่าวัตถุดบิ เหล็กซึง่ มี
ราคาสูงขึน้ ในปี 2546

ราคาทีต่ กลงกัน

2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็นครัง้ คราว

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการทีส่ ำคัญ

มูลค่าของรายการ รายละเอียดและความจำเป็นใน
(ล้านบาท) ปี 2547
การทำรายการ

การคิดราคา

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7
ต่อปี โดยจ่ายให้ทกุ สิน้
เดือน มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถาม

1) บริษทั วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ 1.1) - ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยอืน่
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
(ประเทศไทย) จำกัด (WETCO)
เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ
ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 25
โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
และนายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

0.17
-

WETCO ให้เงินกูร้ ะยะสัน้ แก่
YNP ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จำนวน 10 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
โดยทางบริษทั ฯ ได้ชำระคืนทัง้
จำนวนแล้วเมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 47

2.1) ลูกหนีอ้ น่ื
2) บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ
(ประเทศไทย) จำกัด (YDT)
เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ
ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 30
โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
และนายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

0.13

เงินทดรองจ่ายสำหรับเริม่ ต้นธุรกิจ ราคาตามค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้ จริง
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ริ ายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นหลัก

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นปกติ
รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขตลาดทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็นครัง้ คราว
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็นครัง้ คราว จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราย
การ และเป็นไปตามเงือ่ นไขราคาทีเ่ หมาะสม
- รายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1. การร่วมทุนกับ บริษทั ไดโซะ อินดรัสตรีส์ จำกัด (Daiso) จัดตัง้ บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ
(ประเทศไทย) จำกัด (YDT)
บริษัทยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด (YDT) จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ถือหุ้นโดย YNP ร้อยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท และ
ถือหุ้นโดย Daiso ร้อยละ 70 ทั้งนี้ YDT มีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) โดยบริษัทร่วมทุน Daiso เป็น
บริษัทญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน EDP และมีความเชี่ยวชาญในการผลิต Progressive
Die รวมทั้งชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะแบบซับซ้อน โดย Daiso เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนขึ้นรูป
โลหะให้คา่ ยรถยนต์ Honda ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ โดย YDT มีเงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท โดย
โรงงานได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จเมือ่ กุมภาพันธ์ 2548 และเริม่ ผลิตสินค้าบางส่วน และได้มงี านเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม 2548

2 การก่อสร้างโรงงานใหม่ (YNP2) เพือ่ ขยายกำลังการผลิตของบริษทั
บริ ษ ั ท
YNP
สร้ า งโรงงานใหม่
(YNP2)
เพื ่ อ ขยายกำลั ง การผลิ ต
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในที่ดินประมาณ 385
ล้ า นบาท
อาคารสิ ่ ง ปลู ก สร้ า ง
และ
เครือ่ งจักรประมาณ 1,600 ล้านบาท ทัง้ นี้ โรงงาน YNP 2 จะแบ่งพืน้ ทีก่ ารดำเนินงานออกเป็น 2
ส่วน โดยส่วนแรกเป็นสายการประกอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า (Toyota Assembly
Line) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 และส่วนที่ 2
เป็นสายการปั๊มชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ (Press Shop) ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน
ติดตั้งเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ 50 แล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
มิถนุ ายน 2548

3 การพัฒนาศักยภาพไปสูก่ ารผลิตชิน้ งานใหญ่
และการขยายกำลังการผลิตของ YNPE
กลุ่มยานภัณฑ์วางแผนขยายสายการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พิมพ์และ
ชิ้นส่ ว นรถยนต์ข นาดใหญ่ (A to B) โดยปั จ จุ บ ั น บริษ ัท มี ก ารผลิ ต แม่ พ ิม พ์ และชิ ้ นส่ ว น
รถยนต์ เฉพาะขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (C to E Class) เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนิน
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ได้ภายในปี 2548

4. โครงการร่วมลงนามในสัญญารับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคของ YNPE
กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต Tooling ชั้นนำระดับสากล โดยได้มีการร่วม
ลงนามในลักษณะ MOU ในด้านการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Five Star Tooling
(ประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งเป็นผู้ผลิต Tooling ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547และจะมีการลงนามในสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค
อย่างเป็นทางการต่อไป
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และรางวัลต่างๆ
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กิจกรรมทางสังคม

ในปี 2547 บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้รว่ มบริจาคเงินเพือ่ ร่วมสมทบทุนกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เพือ่ เป็นทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จากเหตุธรณีภบิ ตั ภิ ยั สึนามิ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

รางวัลต่างๆทีไ่ ด้รบั
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั ่ น ที ่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพ อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั ้ ง และให้ ค วาม
สำคัญกับทุกขัน้ ตอนของการผลิตชิน้ งาน จนวันนี้ บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า เห็นได้จากรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ที่บริษัทได้รับจาก
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษทั ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ กลุม่ D กลุม่ กิจกรรม QA Improvement จากชมรมความ
ร่วมมือโตโยต้า (TCC : Toyota Co-Operation Club)
- รางวัลชนะเลิศ กลุม่ 1 กลุม่ กิจกรรม QCC : Quality Control Circle จาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC : Toyota Co-Operation Club)
- รางวัลชนะเลิศ กลุม่ 1 กลุม่ กิจกรรม QCC : Quality Control Circle จาก
ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่ (THCC : Thai Hino Co-Operation Club)
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ผลการดำเนินงาน
ในปี 2547 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นปีมีพัฒนาการที่สำคัญเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยบริษัทได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 และได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น ต่อประชาชน
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,260
ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย สามารถสรุปได้ดงั นี้

ด้านรายได้
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จาก 3,015 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 3,526 ล้านบาท ในปี 2547
เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 17 เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล และค่ายรถยนต์ชั้นนำต่าง ๆ ได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ประกอบกับความไว้วางใจของ
กลุ่มค่ายรถต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้เป็นรายไตรมาสพบว่ารายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 3 จำนวน
653.51 ล้านบาทของบริษัทฯมีการลดลงมากเมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่ายรถ Toyota ได้ทำการหยุดผลิต
รถกระบะรุ่น Toyota Hilux Tiger และเริ่มทำการผลิตรถกระบะรุ่น Toyota Hilux Vigo แทนในไตรมาส 4 ทำให้รายได้จากการ
ขายและบริการในไตรมาส 4 มียอดถึง 1,058 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการของไตรมาส
อื่น จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และรายได้ของบริษัทที่จะมีการขยายตัว
ต่อไปในอนาคต

โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยฯแบ่งตามสายธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์

1. Exhaust

ปี 2546 (งบเสมือนรวม)
ล้านบาท
สัดส่วน

พ.ศ. 2547 (งบรวม)
ล้านบาท
สัดส่วน

1,167

38.7%

1,787

50.7%

124

4.1%

209

5.9%

1,213

40.2%

1,173

33.3%

4. Tooling

511

17.0%

357

10.1%

รวมรายได้

3,015

100.0%

3,526

100.0%

2. ABC
3. Press Part
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- รายได้จากการจำหน่ายท่อไอเสีย (Exhaust)
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายชิ้นส่วนและชุดท่อไอเสียสำหรับรถยนต์ โดยมีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนือ่ งมาตลอด สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย โดยในปี 2547 บริษทั ฯและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายท่อไอเสียเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 620 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.1 ซึ่งสาเหตุ
เที ่ ย อดการจำหน่ า ยท่ อ ไอเสี ย เพิ ่ ม ขึ ้ น มากในปี 2547 นั ้ น เป็ น ผลมาจาก ค่ า ยรถ Toyota และ GM/ISUZU
ได้เพิม่ คำสัง่ ซือ้ ชุดท่อไอเสียรถยนต์ เพือ่ ให้เพียงพอกับยอดขายรถยนต์ทเ่ี พิม่ ขึน้

- รายได้จากการจำหน่ายขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัชรถยนต์ (ABC)
รายได้จากการจำหน่าย ABC ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในปี 2547 เพิม่ ขึน้ 85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 จากยอด
การจำหน่าย ABC ในปี 2546 เนือ่ งมาจากการได้รบั ความไว้วางใจของค่ายรถ Toyota และ GM/ISUZU ทีห่ นั มาใช้ YNP เป็นผูผ้ ลิตชุด
ABC ซึ่งแต่เดิมชุด ABC ถือเป็นชิ้นส่วน Safety และถูกผลิตเองโดยตรงทางค่ายรถ Toyota และ GM/Isuzu โดยรายได้จากการ
จำหน่ายชุด ABC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.9 ของรายได้จากการจำหน่ายรวม
- รายได้จากการจำหน่ายงานขึน
้ รูปโลหะอืน่ ๆ (Press part)

รายได้จากการจำหน่ายงานขึน้ รูปโลหะอืน่ ๆ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในปี 2547 ลดลง 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
จากยอดการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ในปี 2546 ซึ่งสาเหตุที่ยอดการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆลดลงเล็กน้อย เนื่องมา
จากการที่ค่ายรถ Toyota หยุดผลิตรถกระบะรุ่น Toyota Hilux Tiger ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2547 ซึ่งยอดขาย
ชิ้นส่วนของรถรุ่นดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท และเริ่มทำการผลิตรถกระบะรุ่น Toyota Hilux
Vigo แทนในไตรมาส 4 ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของรายได้จาก
การจำหน่ายรวม

- รายได้จากการจำหน่ายเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling)
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการจำหน่ายรวม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับรถกระบะรุ่น VIGO ให้กับค่ายรถ Toyota ซึ่งรถกระบะรุ่น VIGO นี้ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีทง้ั ในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ต้นทุนขาย
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายในปี 2546 และ 2547 เท่ากับ 2,589 ล้านบาท และ 3,232 ล้านบาทตามลำดับ โดยต้นทุนขายที่
เพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่แปรผันตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และหากวิเคราะห์ตน้ ทุนขายต่อยอดขายจะพบว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนต้นทุนขายต่อ
ยอดขายทีร่ อ้ ยละ 86 ในปี 2546 และร้อยละ 92 ในปี 2547 โดยสาเหตุหลักทีท่ ำให้อตั ราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2547 นัน้ เป็น
ผลมาจาก

1) ต้นทุนวัตถุดบิ เหล็กเพิม่ ขึน้
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ คิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายที่ร้อยละ 62 ในปี 2546 และร้อยละ 68 ในปี 2547 โดยสาเหตุ
หลักมาจากราคาเหล็กปรับตัวสูงขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 10 ในปี 2547 ส่งผลให้ตน้ ทุนขายของบริษทั ฯเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากบริษทั ฯยังไม่สามารถ
ปรับราคาสินค้าได้ในทันทีและยังไม่ได้รบั ชดเชยค่าเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการปรับราคาสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน โดยทาง
บริษทั ฯคาดว่าจะได้รบั ค่าชดเชยของการเพิม่ ขึน้ ของราคาวัตถุดบิ เหล็กในปี 2548
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2) การเปลีย่ นรุน่ รถกระบะของค่ายรถ Toyota ทำให้มค่าใช้จา่ ยการทดลองเกิดขึน้ (Trial Cost)
เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมการสำหรับการออกรถกระบะรุน่ ใหม่ ได้แก่ Toyota Hilux Vigo ในไตรมาส 4 ทำให้ในไตรมาส 3 ปี 2547
บริษทั ได้ดำเนินการทดลองและทดสอบแม่พมิ พ์สำหรับใช้ผลิตชิน้ ส่วนรถกระบะรุน่ Toyota Hilux Vigo รวมถึงดำเนินการทดลอง
ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำหรับรถกระบะรุ่น Toyota Hilux Vigo ด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทดลองเพื่อความ
จำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูร่ ะบบการผลิตในปริมาณมากในอนาคต

3) การก่อสร้างโรงงานใหม่เพือ่ ขยายกำลังการผลิต
จากการที่ค่ายรถโตโยต้าจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้โครง
การ Toyota IMV บริษทั ฯจึงได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโรงงานเดิมเพือ่ เพิม่ กำลังการผลิตเพือ่ รองรับ
คำสัง่ ซือ้ และซือ้ เครือ่ งจักรเพือ่ ใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนสำหรับรถยนต์โตโยต้า โรงงานใหม่ของบริษทั ฯได้เริม่ ดำเนินการผลิตแล้วบางส่วน
โดยทีบ่ ริษทั ฯได้ทำการเพิม่ จำนวนพนักงานในโรงงานจำนวนมากทำให้คา่ ใช้จา่ ยแรงงานผลิตเพิม่ ขึน้ จำนวนพนักงานทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ขึน้ จาก 800 คนเมือ่ สิน้ ปี 2546 เป็น 1,500 คนเมือ่ สิน้ ปี 2547 รวมทัง้ บริษทั ฯต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานเพือ่
ทีจ่ ะส่งมอบชิน้ งานตามกำหนด ปัจจุบนั บริษทั ฯได้ทำการว่าจ้างพนักงานเป็นจำนวน 2 กะ ชัว่ โมงการทำงานกะละ 8 ชัว่ โมง รวม
ทั้งมีการทำงานล่วงเวลาเพิ่มอีกกะละ 4 ชั่วโมง เพื่อให้งานผลิตแต่ละสายได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคา
ของเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตสำหรับโรงงานใหม่ได้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยลดลงเล็กน้อยจาก 233 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 221 ล้านบาทในปี
2547 หรือลดลง 12 ล้านบาท แต่เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้แล้วจะพบว่าลดลงจากร้อยละ 8 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 6 ในปี 2547
ทัง้ นีเ้ ป็นผลเนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายควบคุมค่าใช้จา่ ยการขายและบริหาร

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีดอกเบีย้ จ่าย ในปี 2546 และ 2547 เท่ากับ 145 ล้านบาท และ 163 ล้านบาท ตามลำดับ
ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามจำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโรงงานใหม่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ต่อยอดหนี้นั้นจะพบว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบริหารอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้ เฉลีย่ ลดลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 2546 เป็นประมาณร้อยละ 4.2 ในปี 2547

กำไร
- บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 66 ล้านบาทในปี 2546 และจำนวน 41 ล้านบาทในปี 2547 สาเหตุทก่ี ำไรสุทธิ
ลดลงเป็นผลมาจากบริษทั ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นรุน่ รถกระบะ Toyota Hilux Tiger เป็น Toyota Hilux Vigo ดังทีไ่ ด้กล่าวมา
ในข้างต้น
- ต้นทุนผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทดลองผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะและแม่พมิ พ์สำหรับรถกระบะรุน่ Toyota Hilux Vigo
- การปรับราคาเพิม่ ขึน้ สำหรับวัตถุดบิ เหล็กทีใ่ ช้ในการผลิตชิน้ ส่วน
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ลกู ค้าหลักอย่าง Toyota มีการเปลีย่ นแปลงรุน่ รถครัง้ ใหญ่ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว และจะไม่
กระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาฃต ซึง่ จะเห็นได้จากกำไรสุทธิของไตรมาส 4 ปี 2547 พบว่าบริษทั ฯสามารถทำกำไรสุทธิได้ถงึ 61.71
ล้านบาท
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี 2547 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 7,710 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,105 ล้านบาท จากปี 2546 หรือขยายตัว
ร้อยละ 38 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์(รวมเงินมัดจำค่าเครือ่ งจักร) จำนวน 1,362 ล้านบาท
จากการเพิม่ กำลังการผลิตสำหรับโรงงานใหม่ โดยมีการลงทุนในอาคารสิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิต ประกอบกับเงิน
สดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ จำนวน 433 ล้านบาทจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนจำนวน 40 ล้านหุน้ ระหว่างวันที่ 24 และ
27 - 28 ธันวาคม 2547 ทำให้บริษทั ฯได้รบั เงินเข้ามาทัง้ สิน้ จำนวน 536 ล้านบาท จึงมีผลทำให้เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิน้ ปี
2547 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 330 ล้านบาท ซึ่งยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจ
การบริหารลูกหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับเดิมระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2546 และ ปี 2547 เท่ากับ 80 วัน
และ 83 วัน ตามลำดับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน สำหรับปี 2546 และ 2547 คิดเป็น
ร้อยละ 98.9 และร้อยละ 98.8 ของยอดลูกหนีร้ วม ซึง่ จะเห็นได้วา่ ลูกหนีก้ ารค้าระยะสัน้ มีสดั ส่วนสูงอย่างไรก็ตามค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีจำนวน 5.82 ล้านบาทในปี 2546 และลดลงเหลือ 0.54 ล้านบาทในปี 2547

สภาพคล่อง
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2546

ปี 2547

309.23

412.67

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

92.84

99.30

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(1,778.73)

(1,674.80)

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,851.55

2,008.24

165.66

432.73

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

บริษทั ฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วงปี 2547 จำนวน 99 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ 1,675
ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯได้ทำการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ และเครือ่ งจักร เพือ่ ใช้ในการขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตามบริษทั ฯมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,008 ล้านบาท ซึง่ มีแหล่งเงินทุนจากการกูเ้ งินระยะสัน้ เงินกูร้ ะยะยาว และเงินจากการเพิม่ ทุน ทัง้ นี้
กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2547 เพิม่ ขึน้ 433 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือ 610 ล้านบาท
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเฉลีย่ ในช่วงปี 2546 และ ปี 2547 ทีป่ ระมาณ 0.6 เท่า ซึง่ สาเหตุทอ่ี ตั ราส่วนสภาพ
คล่องของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับต่ำ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มียอดเจ้าหนีก้ ารค้าอยูใ่ นระดับสูงซึง่ เป็นปกติของธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ นอกจากนัน้ ยังมี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ ใช้ในการมัดจำเครือ่ งจักรเพือ่ เตรียมรองรับการขยายกำลังการผลิตสำหรับโรงงานใหม่

รายงานประจำปี 2547
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.44 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง เนื่องจากที่ผ่านมามีการกู้ยืมเงิน
เพื่อดำเนินการขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม คาดว่า หลังจากนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพิ่มจากประชาชนมาชำระหนี้แล้ว
บริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง และอยู่ในระดับที่จะแข่งขันได้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาถึงหนี้สินในปี 2547 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 5,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,431 ล้านบาท
จากปี 2546 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่และสั่งซื้อเครื่อง
จักรเพือ่ ใช้สำหรับโรงงานใหม่
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีแหล่งทีม่ าของเงินทุนทีใ่ ช้ในการดำเนินธุรกิจจากการกูย้ มื ระยะสัน้ ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยฃ้ำประกันโดยการจดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร และฃ้ำประกันโดยกรรมการของบริษทั ฯ โดยอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯได้รบั จากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการที่ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น หากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม อัตราดอกเบีย้ ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบีย้ เงินกูช้ น้ั ดีจากสถาบันการเงิน (MLR) หรือต่ำกว่า ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯได้รบั ความเชือ่ มัน่
จากสถาบันการเงินและเป็นวงเงินที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงไม่มี
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ

ชือ่ ผูจ้ า่ ย

ชือ่ ผูส้ อบบัญชี

1

บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2

บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

3

บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

ค่าสอบบัญชี
640,000
270,000

นายวิชยั จตุรานนท์
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

240,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1,150,000

ค่าบริการอืน่ (Non-audit Fee)

รายการ

ชือ่ ผูจ้ า่ ย

ประเภทของงานบริหารอืน่

ผูใ้ ห้บริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ส่วนทีจ่ า่ ยไปใน ส่วนทีต่ อ้ ง
ระหว่างปีบญ
ั ชี จ่ายในอนาคต

4

บริษทั ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประเมินระบบควบคุมภายใน

รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอืน่

บริษทั เอเอสที
มาสเตอร์ จำกัด

500,000
500,000
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Unit : Million Baht

2545
(Reconstructed
Consolidated)

2546
(Reconstructed
Consolidated)

2547
(Reconstructed
Consolidated)

Total Assets

3,677

5,605

7,710

Total Liabilities

2,919

4,040

5,471

758

1,565

2,239

2,034

3,015

3,526

Gross Profit

427

427

294

Profit from Operation

274

194

73

Net Profit

154

66

41

Net Profit Margin (%)

7.56%

2.19%

1.17%

ROE (%)

20.29%

4.21%

1.84%

ROA(%)

5.31%

1.42%

0.62%

EPS (Baht)

1.27

0.31

0.16

-

-

0.11

6.28

7.38

8.88

Financial Statement

Total Shareholders’ Equity
Revenues from Sales and Services

Financial Ratio

Dividend per Share (Baht)
Book Value per Share (Baht)

* Converted actual par value of Baht 10,000 and Baht 10 per share to Baht 5 for comparison purpose

4,000

Revenues from Sales
and Services

Net Profit
3,526

10%

200

154

3,015
3,000
2,034

7.6%

2,000

100

66

5%

41

1,000
2.2%

0
2545

10,000
8,000

2546

2547

2,000
0

0%
2545

Equity VS Liabilities
7,710
5,605

5,471

4,040

2545

EQUITY

1,565

4
3
2

2,919
758

2547

5

Total Asset Value

3,677

2546

D/E Ratio

6,000
4,000

1.2%

0

2,239

3.9

1

2.6

2.4

2546

2547

0
2546

2547

LIABILITIES

2545
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We, the Board of Directors of Yarnapund Public Company Limited,
a proud Thai company, are honoured to have played an integral part in
continuously sustaining growth for the domestic automotive industry at its
highest rate once again in 2004, with an increase in automobile production
of 24% compared to 2003. The Company also played an essential role in
the development of Thailand into a regional hub for automobilemanufacture
or Detroit of Asia.
Referring to the 2004 operating results, Revenue from Sales and
Mrs.Chamlong Phanpanit
Services had reached 3,526 million Baht, an increase of 17% from the
President
previous year, with a Net Profit of 41 million Baht. The operating results did
not show as much growth as the industry itself, as Toyota — the Company’s core customer — had a major model
changeover in the third quarter of the year, which called a halt to some part of the Company’s income recognition,
together with incurred test run and trial costs. However, it was only a one-time situation, and it will not have any impact on
future operations, as already seen in the operating results of the forth quarter.
In 2004, the Company was highly regarded as the leading auto part manufacturer, both domestically and of the
region, from its manufacturing of exhaust pipes for all Toyota and GM/Isuzu models manufactured in Thailand. These 2
makers have accounted for more than 60% of cars sold in Thailand over the past 2 years. In 2004, the Company earned
itself Best of the Best Award from Toyota, the first prize in 4 categories namely Supplier Overall Outstanding Award, IMV
Award, QCC, and QA. These awards have confirmed its success in terms of production and services, the essential areas
which will lead the Company to a more effective and full-fledge business operation. The construction of the Company’s
new plant (YNP2) occurred to support the expansion of its production capacity, and the establishment of a joint-venture
with Daiso Industries Company Limited was to provide additional service namely Electron Deposit Painting (EDP) service.
Towards the end of 2004, the Company offered 40 million new common stocks to the public, directors, and
employees of the Company, subsidiaries and affiliates, as well as proceeded with the listing of all Company’s common
stocks with The Stock Exchange of Thailand at the beginning of 2005. After the initial public offering, the Company’s
registered capital amounted to 1,260 million Baht, which also served to reduce the Company’s cost of funding and strengthen
its financial structure.
As for the outlook in 2005, the Company expects domestic automotive industry to continuously expand. The
Company is also in preparation for the expansion of its customer base, in order to capture as many other carmakers with
production based in Thailand as possible. The manufacturing standards will certainly be well maintained and the Company
will further and continuously improve the quality of its products, the cost of production, and the delivering process.
Lastly, the Board would like to thank all shareholders, customers, as well as the public and private sectors and
financial institutions for your constant support. We would like to thank the management and our staff who have been
working their hearts and souls for the Company, to cooperatively develop and advance the Company’s technological
ability and services to best serve as a full-fledge and trustworthy auto part manufacturer, and to have gained recognition
and acceptance both domestically and abroad for the past 50 years. The Board firmly believes that the Company will
continuously operate with stability and will eventually become the leading auto part manufacturer in Thailand and in the
region.
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Audit Committee Report
The Board of Directors appointed the current Audit Committee at the Extraordinary Shareholders’ Meeting
No.2/2004 on 12 February 2004, composing of 4 Independent Directors and Non-Executive Directors as follows:
Lt. Gen Trirat Pinmanee
Miss Kanya Bussayaratsamee
Mr. Piyaporn Limcharoen
Mrs. Sunisa Vijjupanont

President of Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

Internal Audit Department Manager is the Secretary to the Audit Committee
The Audit Committee uses the meeting as a tool in performing their duties. For the year ended 2004, the Audit
Committee held altogether 3 meetings in performing their duties and responsibilities of good Corporate Governance as
assigned by the Board of Directors, which can be summarized as follows:
1. To review the quarterly financial statements and 2004 financial statement with the Management and the Auditor
to ensure conformity with general certified accounting standards and sufficient disclosure of important information, before
proposal to the Board of Directors for consideration and approval, as well as to provide opinions and recommendations
towards the policy regarding auditing and audit results of the auditor.
2. To review connected transactions and any transactions which may lead to potential conflicts of interest and
ensure compliance with the laws and relevant rules and regulations.
3. To consider and review the audit result of Internal Audit Department as well as the annual audit plan, in order to
make recommendations and monitor internal audit performance, for and increase in efficiency, consistency with the
international standards, and also to consider and support the increasing number of personnel and further development.
4. To consider drafting the Charter of the Company’s Audit Committee 2005 and proposing to the Board of Directors
for approval and further announcement of official enforcement.
5. To consider and appoint an Auditor and to determine the auditor’s compensation for the year 2005, whereby the
Audit Committee must take into consideration the candidate’s knowledge of the business, the ability to coordinate with the
Company’s staff, the appropriateness of the fee, and added values the Company should receive from the recommendations,
and the benefits to the Company’s operation. The Audit Committee has proposed to the Board of Directors in order to seek
approval from the Shareholders’ Meeting, and the resolutions have been passed to appoint Mr. Pradit Rodloytook, Mr.
Vichai Jaturanont, and Mr. Artij Tangkalayanont of AST Master Company Limited as the Company’s Auditor, whereby one of
the three will perform auditing activity and certify the Company’s financial statements for the year 2005 for another year,
with a consolidated fee from the Company and its subsidiaries in the amount of 1,500,000 Baht.
Apart from the above-mentioned performance results, the Audit Committee believes that the Company possesses
decent preparation process and adequately and trustworthily disclose financial information; the operation and performance
concerning connected transactions are in compliance with the laws and relevant rules and regulations; and has in possession
good andeffective internal control system.
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Company name
Authorized share capital

Paid - up capital
Type of business

Head office
YNP1 factory location
YNP2 factory location
YNPE factory location
YNPI factory location
Register Number
Website
Tel
Fax

: Yarnapund Public Company Limited
: Total value 1,600 million Baht, No. of
common shares 320 million shares,
Par value per share 5 Baht
: Total value 1,260 million Baht, No. of
common shares 252 million shares, Par value per share 5 Baht
: Manufacture auto parts (Press Parts) for OEM (Original Equipment
Manufacturing) and REM (Replacement Equipment Manufacturing), with the
core products being:
1. Exhaust System
2. Accelerator, Brake, Clutch Pedal or ABC-SET
3. Press parts for cars and others The Company’s subsidiaries are responsible
for design and production of Tooling which is used for manufacturing process
such as Die, Jig, Checking Fixture (C/F), and Equipments.
: 42 Sukhumvit 81 Bangjak, Prakanong, Bangkok, 10260
: 70 Bangna-Trad Rd., Km.12, (Kingkaew-Ladkrabang Rd.) T. Rachathawa, A.
Bangplee, Samutprakarn 10540
: 3 Moo 7 Bangna-Trad Rd. Km.12 (Kingkaew-Ladkrabang Rd.) T. Rachathawa, A.
Bangplee, Samutprakarn 10540
: 64 Bangna-Trad Km.12, (Kingkaew-Ladkrabang Rd.) T. Rachathawa, A.
Bangplee, Samutprakarn 10540
: 42 Sukhumvit 81 Bangjak, Prakanong, Bangkok, 10260
: 0107574700165
: www.yarnapund.com
: (662) 331-8000, (662) 311-1000
: (662) 331-7398

72

73

Annual Report 2004

Shareholders
Structure

Annual Report 2004

74

Shareholders structure of Yarnapund Public Company Limited
as on 31 December 2004

100% Yarnapund Public Company Limited

100%

25%

YNP Engineering Co., Ltd.

Walker Exhaust
(Thailand)Co., Ltd.

18%

100%

YS Pund Co., Ltd.

Yarnapund International Co., Ltd.

30%

Yarnapund Daiso
(Thailand) Co., Ltd.
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Type of Business

Paid-up
Capital
(Million Baht)

Design and manufacture Tooling

300

100

Manufacture Exhaust Systems and
Press Parts

240

100

Assembly of Exhaust Systems
for sales

80

25

YS Pund Co., Ltd. (YSP)
Address : 90/3 Moo 9, Wellgrow Industrial
Estate Bangna-Trad Rd., (Km.36)
T. Bangwua, A. Bangpakong,
Chachoengsao, 24180
Tel
: 0-3857-0875-9, 0-3852-2330
Fax
: 0-3852-2373

Manufacture Exhaust Systems and
distribute Pipes

864

18

Yarnapund Daiso (Thailand) Co., Ltd.
Address : 700/507 Moo.2 T. Bankao, A.
Phantong, Chonburi, 20160
Tel
: 0-3845-4717-9
Fax
: 0-3845-4721

Electronic Deposit Painting (EDP)
service

20

30

Name
Subsidiary
YNP Engineering Co., Ltd. (YNPE)
Address : 64 Bangna-Trad Rd., Km. 12,
Kingkaew T. Rachathawa
A. Bangplee Samutprakarn 10540
Tel
: 0-2750-2299
Fax
: 0-2750-3808
Yarnapund International Co., Ltd. (YNPI)
Address : 42 Soi Sukhumvit 81 Bangjak,
Prakanong, Bangkok, 10260
Tel
: 0-2331-8000, 0-2311-0782,
0-2311-1000, 0-2311-1208
Fax
: 0-2331-7398

% Holding

Affiliates
Walker Exhaust (Thailand) Co., Ltd. (WETCO)
Address : 70 Bangna-Trad Km.12 (KingkaewLadkrabang Rd.), T. Rachathawa,
A. Bangplee, Samutprakarn, 10540
Tel
: 0-2316-8010, 0-2750-1620
Fax
: 0-2316-9146
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Register

: Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building 4th , 6th – 7th Floor
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Board of Directors

Mrs.Chamlong Phanpanit
President

Mr.Samphan Phanpanit

Mr.Palits Phanpanit

Mrs.Orazalochaya Bunnag

Director

Director

Director

Mrs.Amornrat Angkhasekvilai

Mrs.Amporn Nilpirom

Mrs.Pornchit Phanpanit

Ms.Pilaiphan Lattanan

Director

Director

Director

Director

Lt. Gen. Trirat Pinmanee

Ms.Kanya Bussayaratsamee

Mrs.Sunisa Vijjupanont

Mr.Piyaporn Limcharoen

Director &
President of Audit Committe

Director & Audit Committe

Director & Audit Committe

Director & Audit Committe

Age 76
Experiences

Mrs.Chamlong Phanpanit
President
Age 52
Experiences

Mr.Samphan Phanpanit
Director
Age 49
Experiences

Mr.Palits Phanpanit
Director
Age 57
Experiences

Mrs.Orazalochaya Bunnag
Director

: 1988 - Present President & President of Director
Yarnapund Public Company Limited
2001 - Present President & President of Director
YNP Engineering Co., Ltd.
2002 - 2003 President & President of Director
Yarnapund International Co., Ltd.
2003 - Present President
Yarnapund International Co., Ltd.

: 1980 - Present Managing Director
Yarnapund Public Company Limited
2001 - Present Managing Director
YNP Engineering Co., Ltd.
2002 - 2003 Managing Director
Yarnapund International Co., Ltd.
2003 - Present President of Director
Yarnapund International Co., Ltd.

: 1979 - Present Deputy Managing Director
Yarnapund Public Company Limited
2001 - Present Deputy Managing Director
YNP Engineering Co., Ltd.
2002 - 2003 Deputy Managing Director
Yarnapund International Co., Ltd.
2003 - Present Managing Director
Yarnapund International Co., Ltd.

: 1974 - Present Director
Yarnapund Public Company Limited
1974 - Present Senior Executive Director
Yarnapund Public Company Limited

Age 54
Experiences

Mrs.Amornrat Angkhasekvilai
Director
Age 53
Experiences

: 2004 - Present Director
Yarnapund Public Company Limited
2003 - Present Deputy Managing Director
G.C Distribution Co., Ltd.
1998 - Present Deputy Managing Director
General Care Products Co., Ltd.
1983 - Present Deputy Managing Director
General Candy Co., Ltd.

: 1991 - Present Assistant Managing Director
Yarnapund Public Company Limited
1990 - 2003 Purchasing Department Manager
Yarnapund Public Company Limited

Mrs.Amporn Nilpilom
Director
Age 51
Experiences

Mrs.Pornchit Phanpanit
Director

Age 34
Experiences

Ms.Pilaiphan Lattanan
Director

: 2003 - present Director
Yarnapund Public Company Limited
2002 - 2003 Assistant Managing Director, Sale
Department Manager
Yarnapund International Co., Ltd.
1990 - 2002 Assistant Managing Director
Sale Department Manager,
Yarnapund International Co., Ltd.

: 2004 - present Director
Yarnapund Public Company Limited
2002 - present Assistant Managing Director
YNP Engineering Co., Ltd.
2000 - 2002 Project Controller
URS Corporation, Washington, DC, U.S.A.

Age 61
Experiences

: 2001 - Present Supreme Command Advisor

Lt. Gen. Trirat Pinmanee
Director &
President of Audit Committee
Age 51
Experiences

: 1993 - Present
Own Business

Mrs.Sunisa Vijjupanont
Director & Audit Committee
Age 48
Experiences

: 1986 - Present Consultant
Rayong Stars Co., Ltd.

Mr.Piyaporn Limcharoen
Director & Audit Committee
Age 53
Experiences

Ms.Kanya Bussayaratsamee
Director & Audit Committee

: 2003 - Present Legal Division
Area Revenue Branch Office
1999 - 2002 Area Revenue Branch Office
Area Revenue Branch Office

Age 54
Experiences

: 1997 - Present Director
Yarnapund Public Company Limited

Mr.Chan Lertprasertpakorn
Director

Age 55
Experiences

: 1999 - Present Director
Yarnapund Public Company Limited
1974 - 1998 Department Manager
Thai Swedish Assembly Co., Ltd.

Mr.Thanit Dhanasunthorn
Director
Age 56
Experiences

Mr.Suraphant KanKhetr
Director

: 2003 - Present Director
Yarnapund Public Company Limited
1972 - 2003 Manager
Toyota Motors (Thailand) Co., Ltd.
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Chart

Finance 1

Mrs.Orazalochaya Bunnag

Senior Executive Director

Finance 2
Business
Development

Accounting

Marketing

Administration

Mr.Suraphant Kankhetr

Mr.Chan Lertprasertpakorn

Accounting Director

Executive Director

Mr.Palits Phanpanit

Production

Deputy Managing Director

Mr.Samphan Phanpanit

Managing Director

Executive Board

Executive Director

Mrs.Chamlong Phanpanit

President

Board of Director

Production Engineer

Plant Manager

Mr.Thanit Dhanasunthorn

Executive Director

Organization Chart

Quality Assurance

Purchasing

Mrs.Amporn Nilpirom

Assistant Managing Director

Internal Audit

Audit Committee

Risk Management
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The Company was established on 21 April 1952 as OEM manufacturer for auto parts. Its production expertise or
the core products being exhaust parts, accelerators, brakes, and clutches (ABC-SET). The Company also manufactures
press parts for motorcycles, electric components, and agricultural equipments. Yarnapund International Company Limited
(YNPI) was later on established to manufacture and distribute REM parts at a national level, while YNP Engineering Company
Limited (YNPE) was set up to design and manufacture Tooling, including DIE, JIG, Checking Fixture (C/F), and Equipments
The group currently is a full-fledge provider of auto parts, with an overall picture as follows:
Joint Venture
1.Buys parts from
YNP to assemble
2.Manufactures and
sell to Toyota

Automotive Manufacturer

Other Manufacturer

TOYOTA GROUP
Electrical

GM/ ISUZU GROUP
HONDA GROUP

Motorcycle

FORD/MAZDA GROUP
Buys parts from YNP
to assemble and sells
to GM/Isuzu

NISSAN GROUP

Agricultural

Rungpetch Engineering Co., Ltd.

MISUBISHI GROUP

Auto parts for carmakers during 4-7 years
part-life of each particular series
Motorcycle parts, electric components and
agricultural equipment

YARNAPUND Plc.

Sells back REM auto
parts to YNP
YNP sells tooling
to YNPI at the
end of OEM partlife

Provides EDP
Coating service

REM Manufacturers
Electronic Deposit painting
(EDP) service
Plant currently in
construction

Supplies Tooling such as
DIE, Jig, Checking Fixture &
Production equipments to
YNP

Retail auto part
distributors

Sale Brakedown by Product
2002
(Reconstructed
Consolidated)
(ML.)
%

2003
(Reconstructed
Consolidated)
(ML.)
%

(Consolidated)
(ML.)
%

968

47.6%

1,167

38.7%

1,787

50.7%

- ABC Pedals

63

3.1%

124

4.1%

209

5.9%

- Press Part

551

27.1%

1,213

40.2%

1,173

33.3%

Sub Total

1,582

77.8%

2,504

83.0%

3,169

89.9%

2. Tooling

452

22.2%

511

17.0%

357

10.1%

Total Sales

2,034

100.0%

3,015

100.0%

3,526

100.0%

Product

2004

1. Press part for cars and others
- Exhaust System
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Changes occurred in the year 2004 could be perceived as an essential step taken by the Company in proclaiming its
success in becoming the market leader in auto part production, and claiming to have gained an ability to compete at the
international level. The mentioned changes can be summarized as follows:

June 2004
The Board of Directors passed the resolution to establish Yarnapund Daiso
(Thailand) Company Limited with initial registered capital of 20 million Baht,
through a joint venture between 30% of Yarnapund Company Limited and
70% of Daiso Industries Company Limited (Japan), an expert in Electron
Deposit Painting (EDP), in order to provide Electronic Deposit Painting service for Part Manufacturers, and to enhance Yarnapund’s scope of operations by making it a full-fledge and more efficient business operator.

July 2004
The new plant (YNP2) was constructed to facilitate an increase in demand
by Toyota. The installation of Toyota assembly line has already been
completed, and commercial operation is now up and running. This new
plant will be operated in line with (under the technology of) Toyota Production
System. The Company’s objective is to become a leading Tooling
manufacturer at an international level, and thus, has signified an MOU to
receive technical assistance with Five Star Tooling (Australia), a Tooling
manufacturer who has been recognized and accepted by leading
carmakers throughout the world. The Company believes that this project will enable the engineers to acquire techniques
and become more specialized in the areas of design and production of Tooling, which will strengthen the Company’s
competitiveness in the area of Tooling in the world market. Through this relationship with Five Star Tooling, the Company will
also be given an opportunity to penetrate the auto part market in Australia as well.

December 2004
The Company offered 40 million new common stocks, at par value of 5 Baht per share, at the offer price of 13.40 Baht
per share, the total amount of 536 million Baht to the public, the Company’s directors and employees, subsidiaries, and
affiliates, which was highly successful with total subscription amount by institutional investors exceeding 5.25 times the
number of shares offered. Following this, the Company had proceeded with the listing of all Company’s common stocks with
The Stock Exchange of Thailand in January 2005. After this initial public offering, the Company’s registered capital amounted
to 1,260 million Baht, which also served to reduce the Company’s cost of funding and strengthen its financial structure.
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Industrial and Competitive Environment
Thailand’s Automotive Industry in 2004
Thailand is now moving towards becoming the largest car production base in South-East Asia, or the fifth largest in
Asia and the fifteenth largest in the world. After taking its success stories into considerations, it is easy to see that in 2004,
the number of cars manufactured in Thailand was 928,081, an increase of 23.66% from 626,026 in 2003. As for the figure of
total cars sold domestically in 2004, the total number was 626,026 which was an increase of 17.4% from 2003. The Company’s
core customers, Toyota and Isuzu, were accounted for the highest percentage of market shares, or 37.41% and 23.95%
respectively. The growth of the automotive industry in 2004 was greatly supported by Thailand’s economic condition in the
past year, with the growth rate of 6.2% and low interest rate, the major stimulus that seemed to have accelerated customers’
decision making process. Moreover, major carmakers’ relocation of production base to Thailand for export purposes, in
addition to the existing 13 at present, also played an integral part.

Prospect of Automotive Industry in 2005
In the long-run, the automotive industry has the potential to sustain its growth, as a result of the current government’s
policy where the main objective is to develop automotive industry and push Thailand further to eventually become Detroit of
Asia. For 2005, the Automotive Industry Club, a unit of The Federation of Thai Industries (FTI), expects total auto production
to reach 1.2 million or an increase of 26% with total number of cars sold to climb up to 680,000 or an increase of 10%, and
with the export of cars reaching 500,000 or and increase of 50%. This increase is a result of consumers’ confidence that the
economic condition will improve, as well as the growth of one-tonne pick-ups which is expected to expand at the highest
rate, especially for Toyota’s models namely Hilux, Vigo, and Fortuner, as well as MU 7 by Isuzu.
The Federation of Thai Industries expects that in the year 2010, the target number of car production will become 1.8
million cars, with 1 million cars to be sold in domestic market and 800,000 cars for export. This target is also supported by an
increasing number of carmakers who have already announced their investment plan in Thailand, which also coincides with
the time for car model changeovers which has already begun since the end of 2004 (ie. Toyota Fortuner and Mitsubishi
pickup trucks in 2005; Toyota Altis and Honda Civic at the end of 2005; Nissan pickup trucks, Toyota Camry, and Honda
CRV in 2006). From the capacity expansion plans by number of carmakers, the production capacity in Thailand will increase
from the current 1.3 million cars to 2.1 million cars within the next 2-3 years.
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Full-fledge Service
The group certainly has a potential as a full-fledge manufacturer, from design and production of Tooling to the
manufacturing of press parts, and the group has all the equipments, machineries, and state-of-the-art technology. The
availability of Press Machines from 35 to 1,700 tonnes capacity; CNC Bending, Welding Machines, Forming Machines, and
many more which add up to over 350 machines altogether can ensure that the Company has the ability to manufacture
varieties of parts and high volume. Moreover, YNP Engineering Company Limited also has design engineers with expertise
and state-of-the-art equipments, with a total of 12 CAD (Computer Aided Design) and CAM (Computer Aided Manufacturing)
machine and 9 CNC (Computer Numerical Control) machines available for effective design of Tooling and to meet with
standards.

Strong Customer Base
The Company’s core customers are well-known carmakers. In the past, the Company has manufactured and marketed
various products for major customers, composing of well-known car models as follows:

Makers

Models

TOYOTA

CAMRY, ALTIS, VIOS, HILUX

ISUZU

D-MAX

GM

CHEVROLET, ZAFIRA & OPTRA

HONDA

ACCORD, CITY, CIVIC, CRV, JAZZ

HINO

EURO I, EURO II, FM, FL

Positive Relationship with Various Carmakers and Achievement of
Production Standards
As the Company has been in this business for a long time, quality of its products, cost of production, and product
delivery system (Quality-Cost-Delivery) have gradually and continuously been improved and accepted by the customers.
Technical assistance by number of carmakers have also been received, which also means the opportunity to support additional
demand and potential growth for the future.
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Risk Factor
1. Risk from relying on core customer
At present, major revenues of the group come from sales of auto parts to Toyota. If under any circumstances, the
customer happens to change its policy regarding the selection of suppliers for auto parts, it may then impact the Company’s
operating results. However, the Company has established a lengthy relationship with Toyota, as the first and sole
manufacturer of auto parts for Toyota and have been doing so for the past 30 years, and have gained trust from Toyota
throughout these years. Moreover, the Company has also started to expand its customer base by manufacturing for other
carmakers as well. The proportion of revenues from Toyota had increased from the previous 43% of total revenues in 2003
to 51% of total revenues in 2004, as a result of the production of new model. In addition to main revenues from Toyota, the
Company also purchases steel, its major raw material, from Toyota’s affiliated company, Toyota Tsusho (Thailand) Company
Limited, which accounts for 48% of total cost of steel, or 31% of total cost of production. This transaction bears no contract
or commitment with the Company. Even though the Company is capable of finding many other sources for steel, but the
Company has chosen to purchase from this particular source as its quality matches the customer’s specification, and the
price and trading conditions are appropriate and acceptable.

2. Risk from price fluctuation of raw materials
Major raw material used in the production of auto parts is steel, which accounts for 68% of total cost of production
in 2003, and mainly imported. Even though the purchase price is done in Baht, fluctuation in steel price and foreign
currencies can cause fluctuation in cost. Major factor causing fluctuation in steel price is demand-supply conditions, both
within the region and in the world markets, which is out of the Company’s control. Nevertheless, the Company is able to
alter the price of the finished products if there occurs a change in the cost of raw material, by negotiating with the customers
on a case-by-case basis. The price of finished products can be altered every 6-8 months, and can also be re-priced
backward to claim back the compensation through debt increase or reduction, in the case that steel price has been
increased to a higher-than-agreed price. This can then reduce the effect which may incur as a result of fluctuation in the
cost of raw material.

3. Risk from having one core management team, who is also the
major shareholder of the Company with influence in management
The Phanpanit family is the core management body, and is important to the Company. Throughout the years, the
family has been the primary management group and has been responsible for bringing in customers to the Company. The
family also has a good and solid relationship with Toyota, the Company’s core customer. Without the family, the Company
may have to face problems in maintaining current customers, as well as finding and bringing in new customers for the
Company. However, the Phanpanit family is the major shareholder of the Company, with 71% of shares held after IPO,
offers to directors, employees, subsidiaries, and joint-ventures. As a result, the family will have sufficient motive to help the

97

Annual Report 2004

Company grow continually. Moreover, the family also has influence on the management, and is in control of almost every
resolution passed by the meetings, except rules and regulations mandated by the Company, which would need 3 from 4
votes from the shareholders’ meeting. As a result, other shareholders may not be able to congregate as many votes in
order to verify or influence any issues proposed by the major shareholders. However, when taken the management structure
into consideration, it is clear that the management team comprises knowledgeable and skilful personnel who have the
ability to operate the business, with the duty and responsibility the Board of Directors clearly stated in the most transparent
manner, especially regarding related transactions. Any major shareholders, authorized personnel, and individuals with
conflict of interest, will not have the right to cast a vote to approve that issue.

4. Risk of not meeting customers’ standards
Quality and timely delivery of the products are crucial factors for most of the Company’s customers, including car
manufacturers such as TOYOTA and GM/ISUZU. As such, the Company may have to pay the fine, or purchase order may
be cut down or even stopped, if the Company is unable to control the quality of the products to the meet the standards
specifically set by the customers. This incident would undoubtedly impact the Company’s operating results. However, the
Company never experienced any purchase cut down or annulment of contract in the past. The Company possesses a
quality control system complied by international standards, and is certified by ISO 9002:1994 and QS 9000:1998, that
guarantee production standards for automotive industry. Its subsidiary, YNPE is also certified by ISO 9001:2000 that
guarantees production standards for Tooling as well.

5. Risk of uncertainty in revenues from Tooling
Revenues from selling Tooling is rather uncertain as Tooling is being sold one at a time, rather than dependable
on a long term contract. However, the Company has gained trust in this area of production, and has been manufacturing
Tooling for quite a number of car manufacturers. Since these carmakers usually take turns in changing their designs or
introducing new models to the market at all time, this fact ensures the Company that there will certainly be income generating
from sales of Tooling in the future.
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6. Risk from competition in auto parts industry
There appears to be a large number of competitors in auto parts industry, both domestically and internationally.
The Company believes that it will remain the leader in this industry as it possesses a complete and up-to-standards production
process. Any new competitors opting for this industry domestically, will need massive amount of investment as well as a
great amount of time to prepare for its factory, machinery, and personnel. Moreover, car manufacturers usually order their
auto parts from a sole supplier throughout the part life for a specific car model, the process that usually lasts 4-7 years. It
is, therefore, difficult for other manufacturers to compete with the Company in terms of cost as well as penetration into the
Company’s customer base.

7. Risk from changes in government policy
The Company’s core business is manufacturing of auto parts, which is directly affected by any changes in government
policy regarding custom duties and trade barrier, ie. changes in import duties on raw material such as steel. However, the
government currently has been supporting auto parts industry and has a strategic plan to make Thailand the car manufacturing
centre of Asia or “Detroit of Asia”. As a result of AFTA (ASEAN Free Trade Area) and AICO (ASEAN Industrial Cooperation)
agreements with other countries in ASEAN, domestic carmakers are likely to become more efficient and competitive, which
will have a positive impact on the Company as a domestic auto parts manufacturer.
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Shareholding and Management Structure
Major Shareholders

as on 29 December 2004

Name
1. Phanpanit family1)

No. of shares

% of paid-up capital

180,153,866

71.49

10,600,038

4.21

3. Ayudhya JF Asset Management Ltd.3)

8,400,038

3.33

4. Government Pension Fund

8,400,002

3.33

5. Thai Military Bank Plc.

3,000,002

1.19

6. Bear Stearns International Limited

2,500,000

0.99

7. Thai Automotive VCF Co., Ltd5)

2,400,002

0.95

8. Vipasawat Family6)

2,210,000

0.87

9. Allied European7)

1,000,000

0.40

905,000

0.36

2. SCB Asset Management Co., Ltd.2)

Proprietary Account4)

10. Mr.Tawatchai Kalananwong
Note :

1. Phanpanit family consists of a total of 13 shareholders of the same surname as well as related persons namely Mrs. Chamlong Phanpanit, , Mr. Samphan Phanpanit,
Mr. Palits Phanpanit, Mrs. Ornzalochaya Bunnag, Mrs. Amornrat Angkhasekvilai, Mrs. Amporn Nilpirom, Mrs. Pornchit Phanpanit, Miss Pilaiphan
Lattanan, Mr. Thanapatr Tantakom, Mrs. Wantana Phanpanit, Mr. Kittipatr Phanpanit, Miss Kaewkarn Phanpanit and Miss Chavaphan Nilpirom
2. A mutual fund managed by SCB Asset Management Company Limited
3. A mutual fund managed by Ayudhya JF Asset Management Limited
4. A corporation set up in the form of mutual fund, managed by Bear Stearns International Limited Proprietary Account
5. A corporation set up in the form of mutual fund, managed by VNET Venture Capital Management Securities Company Limited, with an objective to support the
growth of the automotive industry by investing exclusively in a company within the automotive industry and related industries
6. Vipasawat family consists of 2 shareholders of the same surname as well as related persons namely Mr.Boonthong Vipasawat and Mr.Yutthana Vipasawat
7. A corporation set up in the form of mutual fund, managed by Allied European
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Dividend Policy
Dividend payout policy is at a minimum of 30% of net profit after tax and legal reserve. Disbursement of the
dividend shall take into account the operating result, financial status, liquidity, business expansion, and other factors
related to the operation of the company, and under the conditions that maximize the benefit to the shareholders.

Dividend Policy for the Subsidiaries
For dividend payout policy of the subsidiaries, the Board of Directors shall take into consideration, Net Cash Flow
in comparison with Capital Expenditure of the subsidiaries, and shall pay out dividend on a regular basis. The subsidiaries
namely YNPE and YNPI shall allocate an amount for legal reserves at least one-twentieth of Net Profits derived from business
operation, until the legal reserve amount reaches one-tenth of the company’s equity or more.

Management Structure
The Management Structure comprises of 3 sets of Committee namely the Board of Directors, Audit Committee, and
Management Committee, with the list of names and duties and responsibilities as follows:

Board of Directors
The Board of Directors, as at 12 February 2004 comprised of the following 12 members:

Name

Position

1. Mrs. Chamlong

Phanpanit

President

2. Mr. Samphan

Phanpanit

Director

3. Mr. Palits

Phanpanit

Director

4. Mrs. Ornzalochaya

Bunnag

Director

5. Mrs. Amornrat

Angkhasekvilai

Director

6. Mrs. Amporn

Nilpirom

Director

7. Mrs. Pornchit

Phanpanit

Director

8. Miss Pilaiphan

Lattanan

Director

9. Lt. Gen. Trirat

Pinmanee

Director and President of Audit Committee

10. Miss Kanya

Bussayaratsamee

Director and Audit Committee

11. Mrs. Sunisa

Vijjupanont

Director and Audit Committee

12. Mr. Piyaporn

Limcharoen

Director and Audit Committee
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Authorized Directors, as specified by the Company’s certified letter, are “Mrs. Chamlong Phanpanit, Mr.
Samphan Phanpanit, Mr. Palits Phanpanit, and Mrs. Ornzalochaya Bunnag, whereby 2 of 4 Directors must jointly sign
and with the Company’s seal.”
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. To administer and manage the Company according to the laws, the objectives, and the Article of Association
of the Company, as well as the resolutions from the Shareholders’ Meeting with the consent of thelaws;
2. To formulate and/or approve Company’s objectives, direction, policies, business plans, and budget. Supervising
administration and management activities of the Executive Committee and the Management;
3. To appoint Directors and/or Executives for a position in the Executive Committee with the authority to perform
management function as assigned by the Board of Directors;
4. To appoint a Managing Director or assign authoritative power to a third party to perform management duty for
the Company under the supervision of the Board;
5. To consider and approve pledge of the Company’s or subsidiaries’ assets as collaterals or for guarantees that
will cause the Company contingencies and commitments;
6. To consider and approve investment for business expansion, as well as joint-venture activities with other
business operators;
7. To consider and approve delegation of authoritative power within the Company.
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Audit Committee
The Extraordinary Shareholders’ Meeting No.2/2004, held on 12 February 2004, passed a resolution appointing the
Audit Committee comprised of 4 members as follows:
Name

Position

1. Lt. Gen. Trirat

Pinmanee

President of Audit Committee

2. Miss Kanya

Bussayaratsamee

Audit Committee

3. Mrs. Sunisa

Vijjupanont

Audit Committee

4. Mr.Piyaporn

Limcharoen

Audit Committee

With Mr. Thrin Klinkajorn as Secretary.

Scope of Duties and Responsibilities
1. To ensure that the Company correctly and completely reports its financial status;
2. To ensure that the Company has an effective and efficient internal control and internal audit system;
3. To ensure that the Company abide by the Securities Exchange Act and rules and regulations of The Stock
Exchange of Thailand or other laws governing its operation;
4. To Consider, select, and propose the appointment of the auditor of the Company and to consider the auditor’s
compensation;
5. To fully and correctly disclose information on connected transactions and those with potential conflicts of
interest;
6. To prepare Audit Committee report by disclosing in annual report and certified by Chairman of Audit
Committee;
7. To perform any duty assigned by the Board of Directors with the consent of the Audit Committee.
However, the Management Committee may delegate authoritative power to an Executive, in order to approve
one or more financial issues deemed appropriate by the Board of Directors.
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Executive Committee
The Executive Committee as at 16 April 2004 comprised of 8 members as follows:

Name

Position

1. Mrs.Chamlong

Phanpanit

President

2. Mr.Samphan

Phanpanit

Managing Director

3. Mr.Palits

Phanpanit

Deputy Managing Director

4. Mrs.Ornzalochaya

Bunnag

Senior Executive Director

5. Mrs.Amporn

Nilpirom

Assistant Managing Director

6. Mr.Chan

Lertprasertpakorn

Executive Director

7. Mr.Suraphan

Kankhetr

Executive Director

8. Mr.Thanit

Dhanasunthorn

Executive Director

Scope of Duties and Responsibilities
1. To establish business policies, directions, strategies, operating procedures and practices in accordance with the
objectives assigned by the Board of Directors;
2. To establish the corporation’s structure and allocate management authority;
3. To consider and allocate annual budget;
4. To audit and follow up implementation of policies and conformity of management guidelines;
5. Authorized to consider and screen investment activities in other businesses, related or unrelated to the core
business, prior to proposing to the Board of Directors for consideration and approval;
6. Authorized to consider and approve borrowings or loans from financial institutions, as well as repayment and
expenses concerning the Company’s normal business operation within the limit for each transaction, not to exceed 300
million Baht;
7. Authorized to consider and allocate pension, financial rewards, or other remunerations with approval from the Board
of Directors;
8. To perform other duties assigned by the Board of Directors.
However, the Management Committee may delegate authoritative power to an Executive, in order to approve one or
more financial issues deemed appropriate by the Board of Directors.
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Management
The Company’s Management comprised of 7 members as follows:
Name

Position

1. Mr.Samphan

Phanpanit

Managing Director

2. Mr.Palits

Phanpanit

Deputy Managing Director

3. Mrs.Ornzalochaya

Bunnag

Senior Excutive Director

4. Mrs.Amporn

Nilpirom

Assistant Managing Director

5. Mr.Chan

Lertprasertpakorn

Accounting & Finance Director

6. Mr.Suraphant

Kankhetr

Administrative Director

7. Mr.Thanit

Dhanasunthorn

Plant Director

Scope of Duties and Responsibilities of Managing Director
1. Authorized to supervise administrative activities of the Company in accordance with the policies set by the Board
of Directors and to report the operating results to the Executive Committee respectively;
2. To consider and allocate annual budget as well as control each and every business unit’s expenses and
annual budget;
3. To consider and assess the Company’s business operation;
4. Authorized to issue order, regulations, announcements, and memorandum to ensure compliance with the
Company’s policies and for the benefits of the Company;
5. Authorized to consider and approve purchase orders and expenses concerning normal business practice within
the set credit line for each transaction, not to exceed 100 million Baht, exclusive of land purchase;
6. To consider pledging the Company’s rights and assets which cause contingencies and commitment onto the
Company with an individual, a company, a store, or a financial institution and propose to the Executive Committee
for approval;
7. To consider the Company’s profits and losses, proposal to pay out interim dividends or the annual dividend, and
propose to the Executive Committee for approval;
8. To proceed with any activities that support the Company’s operations, as authorized by the Board of Directors,
and under the Board’s policies.
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Nomination of Board Members and Executives
Executive Directors and Management of the Company have been elected through the Board of Directors’ Meeting,
with a policy to nominate and select a candidate with capability to beneficially contribute to the Company’s business. The
criteria has been set for the appointment and termination of Directors as follows:

Composition and Election of Board Members
1. The Board comprises of at least 5 Directors, with at least half of the number of Directors residing in the country.
The Board of Directors will consider and appoint a candidate according to qualification criteria specified by Section 68 of
Public Company Act B.E. 2535 and related notifications issued by the Securities and Exchange Commission. Moreover,
experiences, knowledge, and skills related to the business must also be taken into considerations before making
recommendations and proposing candidates at the Shareholders’ Meeting for further consideration and election;
2. At each annual Shareholders’ Meeting, one-third of the Directors are required to retire by rotation. If the exact
number divided by three cannot be accomplished, the closest number is acceptable. The names will be drawn to
determine whose term will expire in the first year and the second year after listing of the Company. As for the following
years, the next directors to retire are those with the longest tenure, whereby a retired Director is eligible for re-election by
the shareholders;
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3. The Shareholders’ Meeting is in charge of electing Directors through majority votes according to the following
criteria and methods:
3.1 A shareholder has the right to the same number of votes as the number of shares he/she has in
possession;
3.2 Each shareholder must use up the entire number of votes as in 3.1, to appoint one or many candidates
for the Director position, but the number of votes cannot be unequally divided in voting for different
candidates;
3.3 The candidates next in line with majority votes are also the ones elected Directors, but only up to the
number of seats available. In the case that the respective candidates receive the same number of votes,
and at that point, the number of Directors needed for the positions already exceed the limit, the Chairman
of the Meeting will determine the final resolution;
4. In the case of casual vacancies, the Board of Directors is to pass resolution with no less than three-quarter of
the votes, in electing an individual not forbidden by the law of public company to fill the vacant position in the next Board
Meeting. Unless the term of office is less than 2 months, as the elected individual can only hold the Director position as
long as the remaining term of the one he/she has replaced;
5. The Shareholders’ Meeting may pass the resolution to terminate a Director prior to term with no less than threequarter of the votes from the number of shareholders attended with the rights to vote, and the number of shares must add
up to no less than half of the number of shares held by the shareholders attended with the rights to vote.

Composition and Election of Executive Committee
The Board of Directors appointed Executive Directors by electing from a number of Company’s Directors.

Composition and Election of Audit Committee
The Board of Directors and/or the Shareholders’ Meeting appointed Audit Committee by electing at least 3
candidates with complete qualification consistent with the announcement of The Stock Exchange of Thailand and with an
office term of 2 years each.
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Management Remuneration
1. Financial Remuneration

Transaction

Remuneration Detail

Directors 1)(Director Status)

- Monthly Remuneration

Number
(Person)

2004

Amount
(Million Baht)

and Meeting Attendance Fee

1. Mrs. Chamlong

Phanpanit

-

0.36

2. Mr. Samphan

Phanpanit

-

0.24

3. Mr. Palits

Phanpanit

-

0.24

4. Mrs. Ornzalochaya

Bunnag

-

0.24

5. Mrs. Amornrat

Angkhasekvilai

-

0.24

6. Mrs. Amporn

Nilpirom

-

0.24

7. Mrs. Pornchit

Phanpanit

-

0.24

8. Miss Pilaipan

Lattanan

-

0.22

9. Lt. Gen. Trirat

Pinmanee

-

0.55

10. Miss Kanya

Bussayaratsamee

-

0.33

11. Mrs. Sunisa

Vijjupanont

-

0.33

12. Mr. Piyaporn

Limcharoen

-

0.33

8

21.87

Executive Directors and Management 2)
(Management Status)
(Management Status)

Note:

- Monthly income and
bonus
- Provident Fund and
Social Security
- ESOP 3)

0.16

4 members of the Audit Committee were elected in February 2004
Executive Remuneration includes President of Executive Committee, Managing
Director, Deputy Managing Director, Senior Executive Directors, Assistant Managing Director, and Executive Directors.
3)
Each Director has been allocated 1.85 million shares from the IPO to Directors and employees this time, at the same IPO
price to the public.
1)

2)

2. Other Remunerations for Executive Directors Management
The Company had provided benefits in the form of a residence for Mrs. Chamlong Phanpanit, President of the
Company. However, the Company does not have a policy to provide compensation to other Executives in the form of a
residence again in the future.
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Corporate Governance
The Board of Directors recognized its roles, duties, and responsibilities to the Company and the shareholders, and
follows the policy to perform in accordance with the Code of Best Practices for Directors of a listed company consistent with
the guidelines set by The Stock Exchange of Thailand, and for the Company to pursue good Corporate Governance principle,
as well as an effective assessment system which will enhance appropriate development and growth level for the Company.
The guidelines and procedure for good Corporate Governance are as follows:

1. Corporate Governance Policy
The Company had formulated a policy for good corporate governance, in recognition of the importance and necessity
in sustaining growth for the Company , through honesty and integrity, professional management and administration, and
transparency, by taken into considerations the equitable rights of shareholders and stakeholders, formulation of structure,
duties and responsibilities of each Board Committee and the Managing Director. The Company had operated in a
transparency manner; adequately and duly disclosed information to investors; and established Control and Risk Management
System through operation with care and performing risk assessment activities as well as formulating appropriate strategy
for rectification and monitoring of Risk Management on a regular basis. The Company had also supported Management
and operating staff according to ethical conduct, righteousness, and fairness.

2. Equitable Rights and Fair Treatment of Shareholders
The Company had a policy to treat all shareholders with equality and fairness, by taking into account the importance
for shareholders to exercise their rights in accessing the Company’s information, for adequate information and in a timely
manner. The Shareholders’ Meeting was therefore set up to serve the purpose, whereby the Company sent out Notice of the
Meeting and supporting documents at least 7 days prior to the meeting, in accordance with the law. The minutes of the
meeting were also recorded in an accurate and complete manner, and possible and available for the shareholders to
review.

3. Stakeholders’ Rights
The Company was aware of the importance of the Stakeholders’ rights, whether such stakeholders were internal
ones namely staff and Management of the Company or subsidiaries, or external ones namely clients, business partners,
competitors, creditors, public sector, and other related parties. The Code of Conduct was set up for all staff to comply and
pursue, along with everyday operation. The staff had also committed to any relevant laws, rules, and regulations in order to
serve for the best interests of the stakeholders.

4. Shareholders’ Meeting
Notice of the Meeting, detailed agenda, and supporting documents were sent to the shareholders at least 7 days
prior to the Shareholders’ Meeting. The Meeting was organized in an appropriate manner and with sufficient time. The
Company had a policy to allow fair opportunity and equitable rights among shareholders in assessing and reviewing the
Company’s operating activities, as well as to make any inquiries and suggestions. All issues concerning queries and
critical recommendations were recorded in the minutes of the meeting.
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5. Leadership and Vision
The Board of Directors comprised of Directors with knowledge, skills, and experiences regarding the business
operation, and were responsible to determine policies, vision, strategies, targets, duties, business plans, and Company’s
budget, as well as supervise the administrative department to perform its duties stipulated by the policy in an effective
and productive manner, in consensus with the laws, the objectives, the Company’s rules and regulations, and the
shareholders’ resolutions. The Board also possessed responsibility, honesty, integrity, and carefulness, under “Best
Practice for the Board of Directors of a listed Company” principle, In order to increase the economic value for the
business, and utmost stability for the shareholders. The Company also recognized the importance of Internal Control
System and appropriate measures for Risk Management, as well as an Audit System that shall ensure a lawful business
operation and good control system.

6. Conflicts of Interest
The Company established a measure to prevent potential conflicts of interest, which was through shareholder
restructuring activities, in order to remove any possible conflicts of interest. The Company also set up an Audit Committee
to consider and disclose any information regarding connected transactions.

7. Code of Conduct
The Board recognized its roles and responsibilities to make use of the knowledge, skills, and experiences in
such a way to benefit the operation of the business in an ethical manner. The Company had constructed written guidelines
for the Code of Conduct, to be carried out along with the duties for the Company. The Company also established a
monitoring system to ensure continuous conformity of the ethical code.

8. Balance of Power for the Board of Directors
The Board consisted of 12 members as follows:
- 4 Executive Directors
- 8 Non-Executive Directors
- 4 Independent Directors, accounted for 33.33% of the entire Board
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9. Aggregation or Segregation of Power
The Company clearly and specifically allocated duties and responsibilities for the Board of Directors, Executive
Directors, and Managing Directors. Moreover, the Company had formulated an Audit Committee which comprised of 4
Independent Directors for balance of power purpose, as well as to review the Company’s management and administrative
activities.

10. Director and Executive Remuneration
The Company had determined an appropriate and attractive level of remuneration for Directors, an adequate
amount to maintain quality Directors, and ensure that such amount was comparable with those of the industry and appropriate
for the assigned duty and responsibility. Management remuneration was determined by the rules and policies set by the
Board of Directors, which were related to the operating results and the Management’s performance. Remuneration
for each Director was determined and approved by the Shareholders’ Meeting.

11. Board Meeting
The Board held a meeting consistently and special meeting was called when necessary, by sending Notice of
Meeting together with detailed agenda and supporting documents to members of the Board no later than 7 days prior to
the meeting in order for each Board member to have sufficient time to thoroughly peruse through the documents prior to
attendance. Each Director was obligated to attend every Board meeting, except for the case of emergency. In 2004, the
Audit Committee held a total of 3 meetings, and the Board of Directors held a total of 9 meetings, whereby the attendance
by each and every Director of the Company can be summarized as follows:
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Name

Number of Attendance (Times)

1. Mrs.Chamlong

Phanapanit

9

2. Mr.Samphan
3. Mr.Palits
4. Mrs. Ornzalochaya
5. Mrs. Amornrat
6. Mrs. Amporn
7. Mrs. Pornchit
8. Miss Pilaiphan
9. Lt. Gen. Trirat
10.Miss Kanya
11.Mrs. Sunisa
12. Mr. Piyaporn

Phanpanit
Phanpanit
Bunnag
Angkhasekvilai
Nilpirom
Phanpanit
Lattanan
Pinmanee
Bussayaratsamee
Vijjupanont
Limcharoen

9
9
9
8
8
8
8
8
8
3
8

Note : 5 Directors (No. 8 – 12) were elected on 12 February 2004 which explains why they did not attend the
Board Meeting No.1/2004 in January 2004

12. Subcommittees
The Company appointed the Board Committees as well as Subcommittees, whereby each committee was clearly
assigned its scope of duties and responsibilities. The Board of Directors also set up subcommittees in assisting with
Corporate Governance. 4 members were appointed for the Audit Committee each with a 2-year term in office and all were
Independent Directors.
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13. Controlling System and Internal Audit
The Company clearly set duties, responsibilities, and authoritative power for each and every operating staff and
Management in writing. The duties of operating staff, supervisor, and assessor were efficiently separated for balance of
power purpose and to be able to cross-audit in an appropriate manner. Moreover, the Company had an Internal Audit
Department which worked independently and was able to fully and effectively audit and balance the power. Internal Audit
directly reported audit results to the Audit Committee in order to develop an independent system and fully and effectively
perform audit activity.

14. Report of the Board of Directors
The Board of Directors is responsible for financial statements of the Company and subsidiaries, and disclosure
of financial information in the Annual Report. The Board is confident that the internal control system is effective, and will
ensure that the accounting and financial records are accurate, complete, and sufficient, in order to effectively maintain the
Company’s assets and financial stability.

15. Investor Relations
After the Company had been registered in the Stock Exchange, the Company had a policy to establish Investor
Relations in taking care of disclosure of information in an accurate, complete, transparent, and extensive manner. The
information included financial information, general information, as well as important information that will have an impact on
the share price. The Company’s information was extensively distributed through varieties of channels to institutional investors,
shareholders, government officers, and to the public.
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Internal Control
At the Board of Directors Meeting No.2/2004 on 16 April 2004, the Board together with 4 Audit Committee members
had considered and assessed the Company’s Internal Control System by reviewing all verified documents from the
Administrative Department, as well as Adequacy Assessment Form which the Audit Committee and Administrative
Department had formulated from the assessment of Internal Control System on such components as Organization and
Environment, Risk Management, Control of Management’s Operation, Information Technology and Data Communication,
and Monitoring System. From the overall assessment, the Board believes that the Company has an adequate internal
control system.
Nevertheless, in order to clarify and prove the decency of the Company’s control and management process, as
well as to be able to improve the internal control system to achieve decency, efficiency, and meet the standards, the
Company has appointed an auditor (currently the Company’s auditor) consented by Securities and Exchange Commission
to review and provide suggestions regarding the Company’s internal control system. This particular auditor had reviewed
the operations of all units in the Company during the period from 1 to 22 October 2004, through self-assessment and
interviews with Executives and relevant staff, including collection of information concerning accounting system, finance
and other operating systems, as well as policies, relevant rules and regulations, and the Company’s structure for risk
assessment purpose. It was concluded that the Company’s internal control system, during the assessment period, complied
with the policies and the objectives for internal control set by the Company, and was also adequate to mitigate any risks
which may possibly occur. The auditor had also suggested a few more controlling methods which may result in increased
efficiency for some operating systems.
The auditor had recorded in the internal control assessment report, submitted to the Securities and Exchange
Commission, that the Company is now in the process of installing the new accounting system (ERP) which will enable
inter-departmental data communication. The Company expects to start testing the system during Q1 of 2005, the Company
will invite the auditor back for the inspection of the accounting system once again, and will then submit the audit report
to the Securities and Exchange Commission thereafter. The Company will also disclose the assessment results in the
Annual Information Disclosure Form (Form 56-1). Currently, the Company has a complete set of 4 Audit Committee
members, all appointed on 12 February 2004, to monitor the Internal Control System in such a way that complies with
rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand. The Audit
Committee holds at least 4 meetings per year, and prepares an Audit Committee Report for submission to the Board of
Directors for further consideration, in accordance with the rules and regulations set by The Stock Exchange of
Thailand.
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Controlling the Usage of Internal Data
The Company has a policy and method to prevent Directors and Management from exploiting internal information,
and disclosing unauthorized information to the public for own interests, as well as preventing them from trading the
Company’s shares as follow:
- To inform Directors and Executives concerning their responsibility to declare their own, their spouses’ and their
minor children’s possession of securities; provide knowledge on Penalty Section 275 under the Securities and Stock
Exchange Act B.E. 2535 and the regulations of the Stock Exchange of Thailand;
- The Management is to report any changes in the possessions as in Section 59, to the Securities and Exchange
Commission and The Stock Exchange of Thailand, according to the criteria, by sending a duplicate of the report to the
Company to keep as evidence;
- To send out circulation letter to inform the Management and staff about important internal information which may
have an impact upon the share price, and prohibit them in trading the Company’s shares for a period of one month prior
to the release of financial information or internal information to the public, and prohibit them from releasing important
information to others.
- The regulations and operating procedure clearly state the prohibition of the Company’s staff in revealing the
Company’s confidential information to external individuals, or the exploitation of their positions in the Company for own or
others’ benefits, with the disciplinary punishment already set in case of violation.
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Connected Transactions
During the year 2004, there had been some connected transactions between the Company, the subsidiaries, and
the parties with potential conflicts of interest. The auditor, however, had indicated in the notes to the financial statement,
with detail as follows:
1. Normal Transactions
Parties with Potential
Conflicts of Interest and
Relationships

Transactions

Value of
Transactions
(Million Baht)
2004

Details and Reasons

Pricing Policy

1) Walker Exhaust
(Thailand) Company
Limited (WETCO)
Related company, a
shareholder of 25% with
shared Directors, namely
Mr. Samphan Phanpanit
and Mr. Palits Phanpanit

1.1) - Revenues from
Sales and Services
- Account
Receivables

312.85

The Company sells
exhaust parts for ISUZU to
WETCO through normal
transacting practice

Close to selling
price to outsiders
and under normal
transacting practice

1.2) - Other Revenues and
Interest Income
- Other Receivables

26.21

Rental and service income
with WETCO under the
agreement that WETCO
rents the space for itsoffice
location and production
plant, with the Company
agreeing to supply labor,
service, tools, equipments,
and machinery.

At agreed price (of
70 Baht per sq.m
rental and 0.31 Baht
per unit for service
fee with the length
being sq.m plus
transportation fee)

2.1) - Revenues from Sales
and Services
- Account Receivables

721.89

The Company sells
exhaust parts and other
small auto parts for
TOYOTA to YSP through
normal transacting
practice

Close to selling
price to outsiders
and under normal
transacting practice

2.2) - Purchase of
Products, raw materials,
and services
- Account Payables

723.06

2) YS Pund Company
Limited (YSP)
Related company, a
shareholder of 17.53%
with shared Directors,
namely Mr. Samphan
Phanpanit and Mr. Palits
Phanpanit

106.49

6.05

167.51

222.61

The Company purchased Market price, and
raw materials such as steel under normal
pipes for production of
transacting practice
exhaust parts through
normal transacting practice
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Parties with Potential
Conflicts of Interest and
Relationships

Transactions

Value of
Transactions
(Million Baht)
2004

Details and Reasons

Pricing Policy

2.3) - Interest and other
expenses

1.77

Interest from accrued
At agreed interest
goods expenses which the rates
Company has fully repaid
in November 200

2.4) - Other Revenues
- Other Receivables

0.86
0.36

Rental income from renting At agreed price
space to YSP to use as
office location. YSP has
paid 10,000 Baht as
collateral
against damage

2.5) - Revenues from last
year’s Sales
Increments

41.18

The Company claimed
At agreed price
back compensation for raw
material (steel) whose
price increased in 2003

Transactions

Value of
Transactions
(Million Baht)
2004

Details and Reasons

Pricing Policy

0.17

WETCO supplied shortterm loan to YNP in the
form of a Promissory Note
in the amount of 10 million
Baht to use as working
capital. The Company has
fully repaid on 31 March
2004

Interest rate at 7%
per annum to be
paid at every month
end and maturity at
call

Advance for Company’s
start-up

Value of actual
expenses

2. Special Transactions
Parties with Potential
Conflicts of Interest and
Relationships

1) Walker
1.1) - Interest and Other
Exhaust(Thailand)
Expenses
Company Limited
- Short-term Loan
(WETCO) Related
company, a shareholder of
25% with shared Directors,
namely Mr. Samphan
Phanpanit and Mr. Palits
Phanpanit
2.1) Other Receivables
2) Yarnapund Daiso
(Thailand) Company
Limited (YDT) Related
company, a
shareholder of 30% with
shared Directors, namely
Mr. Samphan Phanpanit
and Mr. Palits Phanpanit

-

0.13
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Measures or Approval Procedure for Connected Transactions
In the case that connected transaction concerns parties with potential conflicts of interest, a proposal must be submitted
to the Board of Directors’ Meeting for further consideration and approval, plus the Audit Committee must be present at the
Meeting to ensure that the process for connected transaction is fair, reasonable, and pricing policy is appropriately set, by taking
into consideration the utmost benefits to the Company.

Policy or Trend towards Potential Connected Transactions
1. Normal Transactions
For normal business practice, the Company had set certain rules and guidelines in line with normal transacting
process, with reference to the price and conditions which deem appropriate, fair, reasonable, and auditable, and
proposed to the Audit Committee for further consideration and approval.
2. Special Transactions
As for special transactions, the Audit Committee will evaluate the rationale of the transactions and the
appropriateness of the pricing condition.
In entering into any future connected transactions, the Board of Directors must be in compliance with the rules concerning
securities and stock exchange, and the regulations, announcement, order, or Article of Association of The Stock Exchange of
Thailand.
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Future projects
1. Joint venture with Daiso Industries Company Limited to establish Yarnapund
Daiso (Thailand) Company Limited (YDT)
With total registered capital of 20 million Baht, percentage of shares held by
YNP is 30% totaling to investment size of 6 million Baht, and percentage of shares
held by Daiso is 70%. YDT was established with the aim to provide Electron
Deposit Painting (EDP) service, as Daiso is specialized in EDP and with expertise
in the production of Progressive Die as well as complex press parts. Daiso
manufactures DIE and Press Parts for Honda cars in Japan. YDT’s total investment
is approximately 150 million Baht. The factory has already finished and commenced its operation in February 2005, and has
its officially grand opening on March 19, 2005.

2. Construction of a new plant (YNP2) to expand the
Company’s production capacity
YNP is now under construction of its new plant (YNP2) to facilitate the
expansion of its production capacity. The investment size is approximately 2,000
million Baht, with 385 million Baht allocated to buildings, structures and 1,600
million Baht to machinery. However, the site of YNP2 will be divided into 2 working
areas: first area for Toyota Assembly Line, which has already commenced its operation for commercial purpose since
July 2004; and second area for Press Shop, from small to large sizes, with the installation of machines and equipments
progressed to 50% already, and is expected to commence its commercial operation in June 2005.

3. To further develop and increase YNPE’s productive
capacity to facilitate the making of larger sized products
Yarnapund Group is planning to expand its assembly line production to increase its
capacity for its Dies and large auto parts (A to B). Currently, the Company is manufacturing
Dies for medium to small auto parts only (C to E Class). The Company is expected to start its
production line of large auto parts within end of 2005.

4. Co-sign in the Project regarding Technical Assistance
Agreement by YNPE
The group’s objective is to become a leading Tooling manufacturer in the international
arena. The Company has signed a technical assistance agreement — an MOU — on 22 July
2004, with Five Star Tooling (Australia), the Tooling manufacturer who has been recognized
and accepted by leading carmakers throughout the world. The official signing of
this technical assistance agreement is to follow
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Social Activity

In year 2004, Yarnapund Public Company Limited donated 500,000 baht with Federation of Thai Capital
Market Organizations to help victims from Tsunami’s tragedy

Awards
Winner “Group D” QA Improvement
from TCC : Toyota Co-Operation Club
Winner “Group 1” QCC : Quality Control Circle
from TCC : Toyota Co-Operation Club
Winner “Group 1” QCC : Quality Control Circle
from THCC : Thai Hino Co-Operation Club
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Operating Results

It was evident that year 2004 was the year of significant development for Yarnapund Public Company Limited, as
the Company had registered to convert to public company limited on 9 March 2004. By this , the Company offered 40
million new common shares to the public, directors and employees of the Company, subsidiaries, and affiliates. After this
increase in capital, paid-up capital became 1,260 million Baht. The operating results of Yarnapund Public Company
Limited and its subsidiaries are summarized as follows:

Revenues
Revenues from Sales and Services of the Company and subsidiaries increased from 3,015 million Baht in 2003 to
3,526 million Baht in 2004, an increase of 510 million Baht or 17% growth rate. This can be perceived as a result of growth
in the auto production industry currently promoted by the government; many carmakers have migrated their production
base to Thailand; and carmakers’ confidence in the Company. However, when considering revenues on a quarterly
basis, it so happened that revenues from sales and services amounted 653.51 million Baht in Q3 reported a big drop,
compared to Q1 and Q2. This was a result of a halt in the production of Toyota Hilux Tiger , and a commencement in the
production of Toyota Hilux Vigo in Q4 instead. This model change-over factor then induced such high revenues from
sales and services figure of 1,058 million Baht in Q4, the highest figure when compared to revenues from sales and
services in previous quarters. The figure indicates that trend towards growth in auto part industry as well as growth in the
Company’s revenues will further be sustained.
Revenue Structure for the Company and subsidiaries can be classified by line of business as follows:

Product

2003 (Reconstructed Consolidated)
Million Baht
Percentage

2004 (Consolidated)
Million Baht
Percentage

1. Exhaust

1,167

38.7%

1,787

50.7%

2. ABC

124

4.1%

209

5.9%

3. Press Part

1,213

40.2%

1,173

33.3%

4. Tooling

511

17.0%

357

10.1%

Total Revenue

3,015

100.0%

3,526

100.0%

Revenues from Sales of Exhaust
The Company and subsidiaries’ major revenues derived from sales of Exhaust Parts and Exhaust Systems.
Growth has been continuously sustained, consistent with growth in auto manufacturing industry in Thailand. In 2004,
the revenues from sales of exhaust for the Company and subsidiaries increased by 620 million Baht from 2003, or
53.1%, as a result of increase in sales order from exhaust system from Toyota and GM/ISUZU to facilitate the expansion

of their sales. increase in sales order from exhaust system from Toyota and GM/ISUZU to facilitate the expansion of
their sales.
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Revenues from Sales of Accelerators, Brakes, and Clutches (ABC)
Revenues from Sales of ABC-SET for the Company and subsidiaries in 2003 increased by 85 million
Baht, or 68.5% from 2003, as a result of Toyota and GM/Isuzu’s confidence in the Company’s production
standards. These 2 carmakers had turned to YNP for the production of ABC-SET, though previously, these parts
were perceived as Safety Parts which Toyota and GM’Isuzu must manufacture themselves. In percentage term,
total sales of ABC-SET accounted for 5.9% of Total Sales.

Revenues from Sales of Other Press Parts
Revenues from Sales of Other Press Parts for the Company and subsidiaries in 2004 decreased by 40
million Baht, or 3% of Press Part Sales in 2003, as a result of a halt in Toyota’s production of Toyota Hilux Tiger
from July to September 2004. The Total Sales of Press Parts for this specific model accounted for a very high
percentage of Total Sales of the Company. The production of new model, Toyota Hilux Vigo, then commenced
in Q4 and revenues from sales of other Press Parts in 2004, therefore, accounted for 33.3% of Total Sales.

Revenues from Sales of Tooling
Revenues from Sales of Tooling in 2004 accounted for 10.1% of Total Sales. The majority of revenues
came from DIE for Toyota’s VIGO model. This pickup truck model, VIGO, has been widely acclaimed in both
domestic market and abroad.

Cost of Goods Sold
Cost of Goods Sold in 2003 and 2004 for the Company and subsidiaries was 2,589 million Baht and
3,232 million Baht respectively. An increase was largely consistent with an increase in revenues. The analysis of
cost of goods sold as a percentage of sales for the Company and subsidiaries indicated the percentage of 86%
in 2003 and 92% in 2004. The main reasons behind the increase of the said percentage were:
1. Increase in Cost of Raw Material (Steel)
The Company’s raw material cost in terms of cost to sales ratio, reported 62% in 2003 and 68%
in 2004. The main reason was an increase in the price of steel at an average of 10% in 2004, which
caused the Cost of Goods Sold figure to rise. Moreover, the Company was not able to immediately
adjust the price, and compensation for an increase in steel price was not yet claimed back. Price
adjustment process usually takes 6-8 months, and the Company expects to receive the compensation
within the year 2005.
2. Trial cost incurred as a result of Toyota’s pickup model change-over
In order to prepare for the launch of a new model for pickup trucks, Toyota Hilux Vigo, in Q4, the
Company needed to perform some test runs on DIE, for the manufacturing of auto parts for Toyota Hilux
Vigo, as well as to test the manufacturing of Press Parts for Toyota Hilux Vigo. The trial costs incurred
were necessary for the preparation, before entering into full-force high quantity manufacturing system in
the future.
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3. Construction of new plants to support expansion in production capacity
As a result of Toyota’s intention to utilize Thailand as its production base in order to export to
more than 100 countries around the world, according to Toyota IMV Project, the Company had invested
in the construction of a new plant in an area close to the existing plant in order to expand its production
capacity to facilitate future demand and to purchase more machineries for Press Parts production for
Toyota. The new plant has partly commenced its operation, and the Company had also increased the
number of factory staff which had pushed up the cost of labor. The number of factory staff had increased
from 800 at the end of 2003, to 1,500 at the end of 2004, and the Company now has to hire staff in 2
shifts, 8 hour-work per shift, as well as to increase the overtime to 4 hours per each shift, in order for
each production line to operate continuously and smoothly. Cost of depreciation of machineries in this
new plant has also increased accordingly.

Selling and Administrative Cost
Selling and Administrative Cost for the Company and subsidiaries slightly declined from 233 million
Baht in 2003 to 221 million Baht in 2004, a decrease of 12 million Baht. When calculated as a percentage of
revenues, it was a decrease from 8% in 2003 to 6% in 2004, a result of the Company’s success in pursuing its
Selling and Administrative Cost Control Policy.

Interest Expense
Interest Expense figures for the Company and subsidiaries in 2003 and 2004 were 145 million Baht and
163 million Baht respectively. The increase was consistent with an increase in the amount of loans for the investment
project of the new plant. However, considering the average funding cost, the Company and subsidiaries had
efficiently managed the rates of interest, with average interest rate declining from 5.1% in 2003 to approximately
4.2% in 2004.

Profit
The Company and subsidiaries’ Net Profits amounted to 66 million Baht in 2003 and 41 million Baht in
2004, with the decrease resulting from: The impact on the Company through Toyota’s model change-over from
Toyota Hilux Tiger to Toyota Hilux Vigo, previously mentioned; An increase in the cost of production as a result of
trial costs from the production of Press Parts and DIE for Toyota Hilux Vigo An increase in the price of raw
material (steel) used for auto part production
However, major model change-over by Toyota, the core customer, was a one-time situation which will not
create an impact upon future operations, as already and readily observed in the Net Profit figure for Q4 of 2004, and
impressive Net Profit figure of 61.71 million Baht.
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Financial Status
Assets
In 2004, the Company and its subsidiaries had in possession the Assets amounted to 7,710 million
Baht, an increase of 2,105 million Baht from 2003 or a growth figure of 38%. The main reason for this increase
came from additional land, buildings, and equipments (including deposits for machineries) which altogether
amounted to 1,362 million Baht, an increase to accommodate an expansion of production capacity through the
use of a new plant where investment in buildings, structures, and machineries was needed. In addition, Cash
and Deposits at Bank also increased by 433 million Baht as a result of an IPO of 40 million shares during the
period of 24 and 27-28 December 2004. As a result, the Company received the total of 536 million Baht, which
induced an increase in Cash and Deposits at Bank as of the end of 2004. Account Receivables also increased
by 330 million Baht as a result of business expansion.
The Company’s Receivables have been maintained at the same level. The average debt collection
period for 2003 and 2004 were 80 days and 83 days respectively
The Company and subsidiaries’ Account Receivables of less than 6-month term for 2003 and 2004
accounted for 98.9% and 98.8% of Total Receivables respectively. This indicates that short-term receivables
accounted for a high percentage. However, the Company and its subsidiaries’ allowance for doubtful accounts
was 5.82 million Baht in 2003, and declined to 0.54 million Baht in 2004.

Liquidity
Unit : Million Baht

Transaction

2003

2004

Operating profit before changes in working capital

309.23

412.67

- Net Cash flow from Operations

92.84

99.30

- Net Cash Flow from Investment

(1,778.3)

(1,674.80)

- Net Cash Flow from Financing

1,851.55

2,008.24

165.66

432.73

Net Change in Cash Flow

Net Cash Flow figure for the Company in 2004 was 99 million Baht, with Net Cash Flow from Investment
showing a negative 1,675 million Baht, as a result of the purchase of land, buildings, equipments and machineries
for the purpose of production capacity expansion. However, Net Cash Flow from Financing was 2,008 million
Baht, with the source being short-term borrowings, long-term borrowings, and increase of capital, an increase
in Net Cash Flow of 433 million Baht as at 31 December 2004, with Cash-on-Hand 0f 610 million Baht.
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The average liquidity ratio of the Company and its subsidiaries during the years 2003 and 2004 was
approximately 0.6 times. The reason for being this low is because Total Account Payables was high, which was
normal for an auto part industry, and there still existed short-term loans needed for deposit of machineries in
preparation for capacity expansion for the new plant.

Adequacy of Capital Structure
The Company’s debt to equity ratio was 2.44 times, as at 31 December 2004, a rather high ratio as a
result of loans needed for production capacity expansion. However, the Company expected that, after an increase
of capital following IPO to payout debt, debt to equity ratio should also decrease to the level competent to compete
when compared with the rest in the industry.
In considering the total debt in 2004, the Company and subsidiaries’ consolidated debt amounted to
5,470 million Baht, and increase of 1,431 million Baht from 2003. The main reason being an increase in loans from
financial institutions for the construction of the new plant and the purchase of machineries for the new plant.
The Company and the subsidiaries’ source of capital for operations include short-term loans in the form
of Promissory Notes, Bills of Exchange, short-term loans, and long-term loans from financial institutions. The
Company and subsidiaries’ loans were guaranteed by pledging land with structures, and machineries as collateral,
as well as guaranteed by the Company’s Directors. The interest rates with financial institutions are mostly float
rates, therefore, the Company may be subject to risk of increasing operating cost, if the future interest rates
happen to rise. However, most interest rates received from financial institutions are Minimum Lending Rates
(MLR) or lower, as financial institutions have confidence and trust in the Company, plus the loan outstanding is
guaranteed with collateral. The Company and its subsidiaries do not have debts in foreign currency, therefore,
they are not prone to risk in fluctuations of exchange rates.
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Audit Fee as on December 31, 2004
Audit Fee

Item

Company

Auditor

Audit Fee

1. Yarnapund Public Company Limited
2.

YNP Engineering Co., Ltd.

3.

Yarnapund Internation Co.ltd.

640,000.00
Mr.Vichai Jaturanonda
AST Master Co., Ltd.

Total Audit Fee

270,000.00
240,000.00
1,150,000.00

Non-audit Fee

Item
4.

Company
Yarnapund Public
Company Limited

Total Non-audit Fee

Type of Service
Internal Control Assess

Auditor
Mr.Vichai Jaturanonda
AST Master Co., Ltd.

Non-audit Fee
Expense
Accrued
500,000.00
500,000.00

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
µ¦Á·Â¨³¦µ¥µ °¼o°´¸¦´°»µ
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

¦µ¥µ °¼o°´¸¦´°»µ

Á° ³¦¦¤µ¦Â¨³¼oº°®»o¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ)
µo ¡ÁoµÅo¦ª°»¨¦ª¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546 ÎµÅ¦ µ»¦ª¤ Âµ¦Á¨¸É¥Â¨
nª °¼oº°®»o¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ·¦ª¤ Îµ®¦´e·Ê»ª´Á¸¥ª´ °Ân¨³e ° ¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ)
Â¨³¦·¬´¥n°¥ Â¨³ oµ¡ÁoµÅo¦ª°»¨  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546 ÎµÅ¦ µ» Âµ¦Á¨¸É¥
Â¨nª °¼oº°®»oÂ¨³¦³ÂÁ· Îµ®¦´e·Ê»ª´Á¸¥ª´ °Ân¨³e °¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ)
¹É¼o¦·®µ¦ °·µ¦Á}¼o¦´·°n°ªµ¤¼o°Â¨³¦oª ° o°¤¼¨Ä µ¦Á·Á®¨nµ¸Ê nª oµ¡ÁoµÁ}¼o¦´·
°Äµ¦Âªµ¤Á®Èn°µ¦Á·´¨nµªµ¨µ¦¦ª° ° oµ¡Áoµ
oµ¡ÁoµÅo·´·µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ ¹ÉÎµ®Ä®o oµ¡Áoµo°ªµÂÂ¨³
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¦·®µ¦Á}¼o´Îµ ¹Ê ¨°µ¦¦³Á¤·¹ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦Â¦µ¥µ¦¸ÉÎµÁ°Äµ¦Á·Ã¥¦ª¤ oµ¡Áoµ
ÁºÉ°ªnµµ¦¦ª°´¨nµªÄ®o o°¦»¸ÉÁ}Ár°¥nµÁ®¤µ³¤Äµ¦Âªµ¤Á®È ° oµ¡Áoµ
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(µ¥ª·´¥ »¦µr)
¼o°´¸¦´°»µ Á¨ ¸É 1431
¦·¬´ Á°Á°¸ ¤µÁ°¦r Îµ´
ª´¸É 18 »¤£µ¡´r 2548

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
»¨
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
µ
®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

·¦´¡¥r
·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

3

609,557,477

176,822,745

553,988,802

152,138,839

¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´

4,21

274,006,976

157,678,598

372,730,839

157,742,371

4

697,356,942

483,844,496

496,753,922

356,208,859

21

-

12,105,288

18,500,000

57,199,671

165,215

66,595,436

19,869,395

73,134,249

- ·µ¦°ºÉ - »·
Á·Ä®o¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂnÂ¨³°Á¸Ê¥oµ¦´
µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¨¼®¸Êµµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
·oµÁ®¨º° - »·

5

581,447,354

579,372,744

381,481,430

395,211,835

Á·nµ¥¨nª®oµnµ·oµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´

21

-

-

41,158,996

43,617,174

180,764,047

50,156,753

137,861,232

17,121,730

58,191,194

100,284,010

44,697,716

71,075,801

2,401,489,205

1,626,860,070

2,067,042,332

1,323,450,529

7

2,869,915

16,588,560

560,800

15,001,000

9

222,060,087

200,687,382

830,935,609

802,728,809

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - »·

10,26

4,855,311,893

3,221,817,153

3,903,575,943

2,430,135,096

·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª - »·

8,26

5,419,338

5,155,089

4,589,449

4,744,255

nµªµ¤·¥¤ - »·

11

264,114

294,299

-

-

204,555,962

610,100,660

155,106,862

560,693,168

17,712,153

24,718,965
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5,308,193,462
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4,912,480,816
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7,709,682,667

5,706,222,178

6,979,523,148

5,160,561,239

¨¼®¸Ê¦¤¦¦¡µ¦
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»¨ (n°)
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Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê
µµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
- ·µ¦°ºÉ
Áoµ®¸Êµµ¦ µ¥¨Â¢Á°¦r¦·É
Áoµ®¸Êµµ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¸É¦
Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·¸É¦
Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµºÊ°¸É¦Îµ®
Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµ»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á· - »·
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á· - »·
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµºÊ° - »·
¦ª¤®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤®¸Ê·

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

12
21

2,341,024,094
222,609,122
681,525,013
94,078,742

1,326,524,264
181,525,198
605,117,510
79,356,957
214,472,962

2,057,648,846
279,658,860
586,141,981
92,710,485

1,165,073,948
215,686,500
490,552,264
79,356,957
195,000,000

16
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16
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140,261,258
189,165,802
329,427,060

¸É¥´Å¤nÅo´¦¦

-

115,441,751
(115,441,751)
-

nª °¼oº°®»o
nªo°¥

1,677,854,449
519,941,600
41,190,303
2,238,986,352

862,703,009
741,427,389
(115,441,751)
189,165,802
1,677,854,449

¦ª¤

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2547
Á¡·É¤»®»oµ¤´
Îµ¦°µ¤®¤µ¥
ÎµÅ¦»·
¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2546
Á¡·É¤»®»oµ¤´
ÎµÅ¦»·
¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546

17
18

17

®¤µ¥Á®»

1,060,000,000
200,000,000
1,260,000,000

603,000,000
457,000,000
1,060,000,000

»Á¦º°®»o¸É°°
Â¨³Îµ¦³Â¨oª

284,427,389
319,941,600
604,368,989

284,427,389
284,427,389

nªÁ·¤¼¨nµ
®»oµ¤´

ÎµÅ¦³¤

3,000,000
2,059,515
5,059,515

3,000,000
3,000,000

µ¤®¤µ¥

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

°ºÉ Ç

´¦¦Á¡ºÉ°Îµ¦°

µ

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ)
Âµ¦Á¨¸É¥Â¨nª °¼oº°®»o
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

329,427,060
(2,059,515)
41,190,303
368,557,848

140,261,258
189,165,802
329,427,060

¸É¥´Å¤nÅo´¦¦

1,677,854,449
519,941,600
41,190,303
2,238,986,352

747,261,258
741,427,389
189,165,802
1,677,854,449

¦ª¤

-

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
¦³ÂÁ·
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦»·
¦µ¥µ¦¦´¦³ÎµÅ¦»·Á}
Á·¦´ (nµ¥) µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
nµÁºÉ°¤¦µµ
·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª´Îµ®nµ¥
®¸Ê´¥³¼ (¨´¦µ¥µ¦)
µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦¨¤¼¨nµ·oµÁ®¨º°
µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«
µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦¨¤¼¨nµÁ·¨»
´Îµ®nµ¥°»¦r
ÎµÅ¦µµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
nªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦·¬´¥n°¥
nªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦·¬´¦nª¤
nµªµ¤·¥¤´´¸ / (nµªµ¤·¥¤·¨¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åo)
ÎµÅ¦µ·¦¦¤ÎµÁ·µn°µ¦Á¨¸É¥Â¨
Ä·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·ÎµÁ·µ
·¦´¡¥rÎµÁ·µ¨¨ (Á¡·É¤ ¹Ê)
¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦°ºÉ
·oµÁ®¨º°
Á·nµ¥¨nª®oµnµ·oµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¨¼®¸Ê¦¤¦¦¡µ¦
·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
®¸Ê·ÎµÁ·µÁ¡·É¤ ¹Ê (¨¨)
Áoµ®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
Áoµ®¸Êµ¦oµ - ·µ¦°ºÉ
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·»·Åo¤µµ·¦¦¤ÎµÁ·µ

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

2546

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

41,190,303

189,165,802

41,190,303

189,165,802

389,317,677
764,872
(4,659,167)
9,202,000
531,551
100,000
(214,055)
(23,596,705)
30,185

262,620,609
333,333
5,817,318
432,458
4,857,768
(113,204,452)
(41,367,382)
(302,984)

310,867,257
323,926
(3,447,819)
3,492,958
531,551
100,000
(6,834,095)
(23,596,705)
-

216,617,033
333,333
3,776,353
432,458
4,857,768
(99,977,804)
(7,229,577)
(41,367,382)
-

412,666,661

308,352,470

322,627,376

266,607,984

(116,328,378)
(208,853,279)
(11,276,610)
(130,607,294)
42,092,816
7,006,811

9,677,206
43,220,606
(61,956,037)
(40,807,730)
(39,239,624)
(11,653,516)

(214,988,468)
(137,097,242)
10,237,447
2,458,178
(120,739,502)
26,378,085
6,096,229

71,146,030
(79,978,334)
92,945,518
(43,617,174)
(17,121,730)
(33,707,705)
(12,705,329)

41,083,924
76,250,462
(12,732,862)

(71,171,502)
(25,245,857)
(19,606,124)

63,972,360
95,432,673
(24,208,872)

(36,473,407)
(47,527,874)
1,829,732

99,302,251

91,569,892

30,168,264

161,397,711

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
¦³ÂÁ· (n°)
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

2546

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
Á· µµµ¦¸É·£µ¦³ÊÎµ¦³´¨¨(Á¡·É¤ ¹Ê)
13,718,645
Á·Ä®o¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂ¨³°Á¸Ê¥oµ¦´
¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´¨¨ (Á¡·É¤ ¹Ê)
12,105,288
Á·nµ¥»·µµ¦ºÊ°¦·¬´¥n°¥
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤
(6,000,000)
(2,134,941,922)
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r (¼ o°¤¼¨Á¡·É¤Á·¤)
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª
(1,029,120)
Á·¤´ÎµÁ¦ºÉ°´¦¨¨(Á¡·É¤ ¹Ê)
405,544,697
Á·{¨¦´µÁ·¨»Ä¦·¬´¦nª¤
8,124,000
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r (¼ o°¤¼¨Á¡·É¤Á·¤)
27,674,080
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
(1,674,804,332)

(16,588,560)

14,440,200

(15,001,000)

83,816,520
(248,849,440)
(1,477,672,384)
(5,000,000)
(416,697,390)
303,531,271
(1,777,459,983)

38,699,671
(6,000,000)
(1,978,183,907)
(169,120)
405,586,305
8,124,000
102,853,134
(1,414,649,717)

(15,299,671)
(477,590,414)
(1,300,825,815)
(5,000,000)
(414,773,609)
224,902,749
(2,003,587,760)

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Á¡·É¤ ¹Ê
Áoµ®¸Êµ¤´µ µ¥¨Â¢Á°¦r¦·É¨¨
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµ»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°¨¨
Á·¦´µÁ·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
nµ¥ºÁ·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
Á·¦´»·µµ¦°°®»oµ¤´

1,014,125,322
(79,356,957)
(20,148,000)
829,548,312
(255,873,464)
519,941,600

818,975,729
(29,436,435)
(123,163,907)
655,790,575
(195,048,166)
724,427,389

892,200,390
(79,356,957)
(10,000,000)
687,708,312
(224,161,929)
519,941,600

837,055,553
(29,436,435)
642,630,576
(189,005,309)
724,427,389

Á·»·Åo¤µµ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹Ê - »·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ª´oe
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ª´·Êe

2,008,236,813
432,734,732
176,822,745
609,557,477

1,851,545,185
165,655,094
11,167,651
176,822,745

1,786,331,416
401,849,963
152,138,839
553,988,802

1,985,671,774
143,481,725
8,657,114
152,138,839

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
-

-

-

-

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
¦³ÂÁ· (n°)
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
°o ¤¼¨¦³ÂÁ·ÁdÁ¥Á¡·É¤Á·¤
Á·nµ¥Ä¦³®ªnµe
°Á¸Ê¥nµ¥
£µ¬¸Á·Åonµ¥
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦µ¥¨³Á°¸¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÅo¤µÄ¦³®ªnµe¤¸´¸Ê
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÅo¤µ¦³®ªnµe
¦´¦» Áoµ®¸Êµµ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rÁ¡·É¤ ¹Ê(¨¨)
®¸Ê·µ¤´µÁnµµµ¦Á·¨¨
®¸Ê·µ¤´µÁnµºÊ°Á¡·É¤ Ê¹
¦´º°»¦r¸ÉÎµ®nµ¥ÅÂ¨oªÃ¥®´¨
´¨¼®¸Êµµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÅo¤µÃ¥µ¦Îµ¦³Á}Á·
¦µ¥¨³Á°¸¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÎµ®nµ¥Å¦³®ªnµe¤¸´¸Ê
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÎµ®nµ¥Å¦³®ªnµe (¦µµµ¤´¸)
¦´¦» ÎµÅ¦µµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
´Îµ®nµ¥°»¦r
¨¼®¸Êµµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¨¨
¦´º°»¦r¸ÉÎµ®nµ¥ÅÂ¨oªÃ¥®´¨
´¨¼®¸Êµµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÎµ®nµ¥ÅÃ¥µ¦¦´Îµ¦³Á}Á·

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

2546

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

183,876,971

136,541,588

158,104,050

116,726,457

41,771,177

57,986,536

36,530,421

43,906,220

(2,030,391,290)
(120,394,220)
(57,482,046)
26,776,565

(1,605,508,321)
165,879,903
(55,699,919)
17,655,953

(1,880,445,453)
(102,289,515)
(52,757,094)
10,759,086

(1,446,334,973)
195,000,000
(53,169,220)
3,678,378

46,549,069
(2,134,941,922)

(1,477,672,384)

46,549,069
(1,978,183,907)

(1,300,825,815)

7,578,873
214,055
66,430,221

185,362,678
113,204,452
(4,857,768)
9,821,909

96,137,349
53,264,854

126,499,617
99,977,804
(4,857,768)
3,283,096

(46,549,069)
27,674,080

303,531,271

(46,549,069)
102,853,134

224,902,749

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
1.

o°¤¼¨´ÉªÅ

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ Á}¦·¬´Îµ´ ¸É´Ê ¹ÊÂ¨³¤¸¸É°¥¼nµ¤¸ÉÅo³Á¸¥Åªo¸É Á¨ ¸É 42 » »¤ª· 81
Â ªµµ Á ¡¦³Ã  ¦»Á¡¤®µ¦ Â¨³¤¸Ã¦µ 2 Â®n ´Ê°¥¼nÁ¨ ¸É 70 ·ÉÂoª Îµ¨¦µµÁª³
°Î µ Á£°µ¡¨¸ ´  ®ª´  ¤»  ¦¦µµ¦ Â¨³ Á¨ ¸É 3 ®¤¼n 7 ·É  Âo ª Î µ ¨¦µµÁª³ °Î µ Á£°µ¡¨¸ ´  ®ª´ 
¤»¦¦µµ¦
¨»n¤¦·¬´²ÎµÁ·»¦·®¨´Ä»¦·¨·Â¨³Îµ®nµ¥·Ênª¥µ¡µ®³Â¨³Â¡·¤¡rÎµ®¦´µ¦¨··Ê
nª¥µ¡µ®³ Äe 2546 ¦·¬´²°¥¼nÄnªµ¦ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ° ¥µ¥Îµ¨´µ¦¨·Ã¥¨»¦oµÃ¦µ Á¡·É¤Á·¤
Ä¨oÁ¸¥¦·Áª¸É´ÊÃ¦µÁ·¤ ¹É³n¨ÎµÄ®oÎµ¨´µ¦¨·¸ÉµÅªoÄ°µ °¨»n¤¦·¬´²Á¡·É¤ ¹Ê °¥nµ¤µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Ã¦µ´¨nµªÅoÁ¦·É¤ÎµÁ·µ¦¨·Â¨oªµnª
µ¤¤· ¸É  ¦³» ¤ ª·  µ¤´  ¼o º ° ®»o  Á¤ºÉ ° ª´  ¸É 28 ¤¦µ¤ 2547 Â¨³ ª´  ¸É 12 » ¤ £µ¡´  r 2547 °
¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ ¤¸¤·Á®È°Ä®oÂ¦£µ¡¦·¬´ ² Á}¦·¬´¤®µÎµ´ Ã¥¤¸¤·Ä®oÄoºÉ°³Á¸¥
°¦·¬´² ´ÊÄ£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬£µ¥®¨´µµ¦Â¦£µ¡Á}¦·¬´¤®µ Á} ‘‘¦·¬´ ¥µ£´r
Î µ´  (¤®µ) ’’ Â¨³ ‘‘YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED’’ µ¤¨Î µ´  ¦· ¬´  ² Åo  
³Á¸¥ Â¦£µ¡Á}¦·¬´¤®µÁ¤ºÉ°ª´¸É 9 ¤¸µ¤ 2547
¦·¬´²Åo³Á¸¥Á}¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸É 13 ¤¦µ¤ 2548
‘‘¦·¬´²’’ ®¤µ¥¹ ¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) ‘‘¨»n¤¦·¬´²’’ ®¤µ¥¹ ¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´
(¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥ º° ¦·¬´ ªµ¥Á°È¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´Â¨³ ¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¦·¬´²¤¸¡´µ¦ª¤´Ê·Ê 1,572  (2546 : 790 ) Â¨³¨»n¤¦·¬´²
¡´µ¦ª¤´Ê·Ê 2,030  (2546 : 1,140 )
2.

¤¸

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´¤¸´n°Å¸Ê
2.1

Árµ¦´Îµµ¦Á·

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Åo´Îµ ¹Êµ¤®¨´µ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ£µ¥Äo¡¦³¦µ
´´·µ¦´¸ ¡.«. 2543 ¹É®¤µ¥ªµ¤¹¤µ¦µµ¦´¸¸É°°£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·ª·µ¸¡´¸ ¡.«.
2547 Â¨³µ¤ o°Îµ® °³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rªnµoª¥µ¦´ÎµÂ¨³ÎµÁ°
¦µ¥µµµ¦Á·£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ¡.«. 2535

1

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

2. Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.1

Árµ¦´Îµµ¦Á· (n°)

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Åo´Îµ ¹ÊÃ¥ÄoÁr¦µµ»Á·¤Äµ¦ª´¤¼¨nµ °
°r  ¦³° °µ¦Á·  ¥Áªo  Á· ¨»  µ¦³Á£¹É Äo ¤¼ ¨ n µ¥» ·  ¦¦¤ µ¤¸É ° ·  µ¥ÄÃ¥µ¥
µ¦´¸
Á¡ºÉ°ªµ¤³ª °¼oÄoµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´ ¹Åo¤¸µ¦Â¨µ¦Á·Á}
£µ¬µ°´§¬µµ¦Á·µ¤®¤µ¥¸É´ÎµÁ}£µ¬µÅ¥
2.2

µ¦Äo¦³¤µµ¦

µ¦´Îµµ¦Á·Ä®o°¨o°´®¨´µ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅÄ¦³Á«Å¥o°Ä®o iµ¥¦·®µ¦
Î µ®¦³¤µµ¦Â¨³ o ° ¤¤· ¹É ¤¸  ¨´  ´ ªÁ¨ °·  ¦´ ¡ ¥r Â ¨³®¸Ê ·  ¸É ¦ µ¥µÅªo Äµ¦Á· 
µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨·¦´¡¥r¸É°µÁ· ¹ÊÂ¨³®¸Ê·¸É°µÁ· ¹Ê  ª´¸ÉÄµ¦Á·Â¨³´ªÁ¨ ¦µ¥ÅoÂ¨³nµ
Äonµ¥Äe¸É¦µ¥µÅªoÄµ¦Á· ´´Ê¨¸ÉÁ·¦·°µnµÅµ¦³¤µµ¦
2.3

Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥

¦·¬´¥n°¥®¤µ¥¹¦·¬´¸É¦·¬´Ä®nÄ¨»n¤¦·¬´²¤¸··°°Á¸¥´Êµ¦Â¨³µ°o°¤¤µªnµ
¹É®¹É °··Äµ¦°°Á¸¥´Ê®¤ ®¦º°¤¸°ÎµµÄµ¦ª»¤Ã¥µ¥µ¦Á·Â¨³µ¦ÎµÁ·µ °
¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¥n°¥´¨nµªÅo¼Îµ¤µ¦ª¤Äµ¦´Îµµ¦Á· Ã¥Á¦·É¤´ÊÂnª´¸É¦·¬´Ä®n¤¸°Îµµ
ª»¤ ¹ª´¸É¦·¬´¥n°¥´¨nµªÅo µ¥°°Å ¦µ¥µ¦Â¨³¥°Á®¨º°¦³®ªnµ¨»n¤¦·¬´²¨°
ÎµÅ¦ µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹ÊÅo´°°µµ¦Á·¦ª¤¸ÊÂ¨oª Ã¥µ¥µ¦´¸Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥³ Á¨¸É¥
Â¨Á¡ºÉ°ÄoÃ¥µ¥µ¦´¸Á¸¥ª´¨»n¤¦·¬´²Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ o°¤¼¨Á¸É¥ª´ nª °¼o
º°®»onªo°¥ÅoÂÁ}¦µ¥µ¦Â¥nµ®µÄ»¨¦ª¤Â¨³ÎµÅ¦ µ»¦ª¤
Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥ÂÄµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Ã¥Äoª·¸nªÅoÁ¸¥
¦µ¥ºÉ° °¦·¬´¥n°¥ °¨»n¤¦·¬´²ÅoÂÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 21

2

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.4

Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤

Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤ÂÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³ °¦·¬´²Ã¥Äoª·¸nªÅoÁ¸¥
Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤´¨nµªÁ}µ¦¨»Ä·µ¦¸É¨»n¤¦·¬´²º°®»o¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 20 ¹¦o°¥¨³ 50
°··Äµ¦°°Á¸¥´Ê®¤ Â¨³·µ¦¸É¨»n¤¦·¬´²¤¸°··¡¨°¥nµÁ}µ¦³Îµ´ ÂnÅ¤n¹´ª»¤
ÎµÅ¦ µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹ÊÅo´°°µµ¦Á·¸ÊÂ¨oª ÁªoÂn¤¸®¨´µªnµ·¦´¡¥r¸ÉÃ°¦³®ªnµ´
³
Á·µ¦o°¥nµ Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤¦ª¤¹nµªµ¤·¥¤¸ÉÁ·µµ¦¨»Á¤ºÉ°Åo¤µ ª·¸nªÅoÁ¸¥
Å¤nÎµ¤µÄoÁ¤ºÉ°¤¼¨nµÁ·¨»Ä¦·¬´¦nª¤Á}«¼¥r ÁªoÂn¼o¨»¤¸£µ¦³¼¡´®¦º°o°nµ¥Á·Á¡ºÉ°Îµ¦³
£µ¦³¼¡´ °¦·¬´¦nª¤¹É¦·¬´²ÅoÊÎµ¦³´®¦º°Ä®oµ¦¥·¥°¤Åªo
Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤ÂÄµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Ã¥Äoª·¸nªÅoÁ¸¥
¦µ¥ºÉ° °¦·¬´¦nª¤ °¨»n¤¦·¬´²ÅoÂÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 21
2.5

µ¦Â¨nµÁ·¦µnµ¦³Á«

¨»n¤¦·¬´²Â¨nµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ}Á·¦µnµ¦³Á«¸ÉÁ· ¹ÊÄ®oÁ}Á·µÃ¥Äo°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
 ª´¸É¸ÉÁ·¦µ¥µ¦ Â¨³Â¨nµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁ}´ªÁ·¸ÉÁ}Á·¦µnµ¦³Á«  ª´¸ÉÄ»¨
Ä®oÁ}Á·µÃ¥Äo°´¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´´Ê ÎµÅ¦Â¨³ µ»¸ÉÁ·µ¦´®¦º°nµ¥Îµ¦³¸ÉÁ}Á·¦µnµ
¦³Á« Â¨³¸ÉÁ·µ¦Â¨nµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁ}´ªÁ·´¨nµª Åo´¹´¸ÄÎµÅ¦ µ»
2.6

Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·

·¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÂÄ»¨¦³°oª¥Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· ¨¼®¸Êµ¦oµ
Â¨³¨¼®¸Ê°ºÉ ®¸Ê·µµ¦Á·¸ÉÂÄ»¨¦³°oª¥ Áoµ®¸Êµ¦oµ Â¨³Á·¼o¥º¤ ¹ÉÃ¥µ¥ µ¦
´¸Á¡µ³Îµ®¦´¦µ¥µ¦Ân¨³¦µ¥µ¦ÅoÁdÁ¥Â¥ÅªoÄÂn¨³®´ª o°¸ÉÁ¸É¥ª o° ¨»n¤¦·¬´²Å¤nÅoÄo
Á¦ºÉ ° ¤º ° µµ¦Á· °ºÉ  Á¡ºÉ ° ¨ªµ¤Á¸É ¥ µµ¦´  ª °°´  ¦µÂ¨Á¨¸É ¥Á·  ¦µn µ¦³Á«Â¨³
°´¦µ°Á¸Ê¥

3

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.7

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸ ¥ÁnµÁ·ÂÄ»¨oª¥¦µµ» Îµ®¦´µ¦Â¦³ÂÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·¦³°oª¥Á·Ä¤º° Á· µµµ¦¦³Á£nµ¥ºÁ¤ºÉ°ªµ¤
Á·¨»¦³¥³´Ê°ºÉ¸É¤¸£µ¡¨n°¼Äµ¦Á¨¸É¥¤º°
2.8

¨¼®¸Êµ¦oµ

¨¼®¸Êµ¦oµÂoª¥¤¼¨nµ¸É³Åo¦´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼¦³¤µµµ¦°µ
Á®¨º°  ª´·Êe ®¸Ê¼¸ÉÁ· ¹ÊÄ¦³®ªnµe´Á}nµÄonµ¥´¸¸ÉÁ· ¹Ê

¥°

¨»n ¤ ¦· ¬´  ²¦³¤µn µÁºÉ ° ®¸Ê  ´ ¥ ³¼  Ã¥°µ«´ ¥ µ¦¦³Á¤·  ¨ ° i µ¥¦· ® µ¦Á¸É ¥ ª´ 
ªµ¤¼Á¸¥¸É°µ³Á· ¹Êµ¥°¨¼®¸Ê¸Éoµ°¥¼n  ª´·Êe µ¦¦³Á¤·¨´¨nµªÅoÎµ¹¹¦³
µ¦rµ¦Îµ¦³Á·Ä°¸Â¨³{´¥°¥nµ°ºÉ ¹É¦ª¤´Êµ¦Á¨¸É¥Â¨Änª¦³°Â¨³¦·¤µ °¨¼
®¸Ê ªµ¤´¤¡´r °¥°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼n°¥°¨¼®¸Ê ¨°£µª³µÁ«¦¬·£µ¥Ä¦³Á«
2.9

·oµÁ®¨º°

·oµÁ®¨º°Âoª¥¦µµ»®¦º°¤¼¨nµ»·¸É³Åo¦´Â¨oªÂn¦µµÄ³ÉÎµªnµ ¦µµ» °·oµ
ÎµªÃ¥ª·¸Á oµn°°°n° o» °µ¦ºÊ°¦³°oª¥¦µµºÊ° Â¨³nµÄonµ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
µ¦ºÊ°·oµ´Ê Án nµ°µ¦ µÁ oµÂ¨³nµ n ®´oª¥nª¨Â¨³Á·¸ÉÅo¦´ºµµ¦ºÊ°·oµ o»
°·oµÎµÁ¦È¦¼Â¨³µ¦³®ªnµÎµ¦³°oª¥nµª´»· nµÂ¦µ¦ nµÄonµ¥°ºÉµ¦ Â¨³ nµ
Ã®»o¥Äµ¦¨·¹É{nªµ¤Árµ¦ÎµÁ·µµ¤· ¤¼¨nµ»·¸É³Åo¦´¦³¤µµ¦µµ¸Éµªnµ
³ µ¥Åoµ¤· °»¦·®´oª¥nµÄonµ¥¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°Ä®o·oµ´ÊÎµÁ¦È¦¼Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ ¨»n¤
¦·¬´²´¹Ánµ¸ÉÎµÁ}Îµ®¦´´¸nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ °·oµÁnµ ¨oµ¤´¥ ®¦º°ÁºÉ°¤»£µ¡
2.10 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
°µµ¦Â¨³°»¦r ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°Á¦·É¤Â¦µ¤¦µµ» ·¦´¡¥r»¦³Á£¥Áªo¸É·ÂÄ »¨oª¥
¦µµ»Á·¤®´nµÁºÉ°¤¦µµ³¤

4

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.10 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r (n°)
nµÁºÉ°¤¦µµÎµªÃ¥ª·¸Áo¦ Á¡ºÉ°¨¦µµµ¤´¸ °·¦´¡¥rÂn¨³· µ¤°µ¥»µ¦Äoµ
Ã¥¦³¤µ °·¦´¡¥r´n°Å¸Ê ¥Áªo¸É·¹É¤¸°µ¥»µ¦ÄoµÅ¤nÎµ´
°µµ¦Â¨³·É¨¼¦oµ
Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦rÃ¦µ
Â¡·¤¡r
¥µ¡µ®³
Á¦ºÉ°¤º°Á¦ºÉ°ÄoÎµ´µ

20
10
7 -10
5
3-5

e
e
e
e
e

Ä¦¸¸É¦µµµ¤´¸¼ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º¹ÉÎµªµ¤¼¨nµ{»´ °
¦³Â
Á· ¸Éµªnµ³Á·Ä°µµµ¦Äo·¦´¡¥r°¥nµn°ÁºÉ° ®¦º°Îµª¸É³Åo¦´µµ¦Îµ®nµ¥·
¦´¡¥r®´oª¥o»µµ¦Îµ®nµ¥·¦´¡¥r´ÊÂ¨oªÂnÎµªÄ³¼ªnµ ¦µµµ¤´¸ ³¼¦´¨
Ä®oÁnµ´¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º
ÎµÅ¦ µ» µµ¦ µ¥¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r Îµ® ¹Ê µ¦µµµ¤´  ¸ Â¨³Åo¦ª¤°¥¼nÄ
µ¦ÎµªÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
o»°Á¸Ê¥Îµ®¦´µ¦¼o¥º¤Á¡ºÉ°Á}Á·»Äµ¦n°¦oµÁ¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Åo´¹Á}nª®¹É °o» °·¦´¡¥r¨°nªÁª¨µ¸É³¦oµÄ®oÁ¦ÈÂ¨³Á¦¸¥¤·¦´¡¥rÄ®o°¥¼nÄ
£µ¡¡¦o°¤¸É³ÄoÅoµ¤ª´»¦³r o»µ¦¼o¥º¤¦³°oª¥°Á¸Ê¥¸ÉÁ·µÁ·¼o¥º¤¦³¥³¥µª»·
µµ¦´Îµ®nµ¥nµÄonµ¥µµ¦Á·¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¦µ¥nµ¥Á¸É¥ª´µ¦n°Á·¤ µ¦n°°µ¥» ®¦º°µ¦¦´¦»·¦´¡¥rÄ®o¸ ¹Ê ¹ÉÎµÄ®o¦µµÁ¨¸É¥ÂÄ
{»´ °·¦´¡¥rÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµÁ}µ¦³Îµ´³¦ª¤Á}¦µµ» °·¦´¡¥r nªnµn°¤Â¤Â¨³ nµ
Îµ¦»¦´¬µ¦´¦¼oÁ}nµÄonµ¥Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ· ¹Ê
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.11 Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
o»¸ÉÁ·µµ¦¡´µÂ¨³Îµ¦»¼Â¨Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦rÄ®o´¹Á}nµÄonµ¥Á¤ºÉ°Á· ¹Ê o
»¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥¦´¨·£´rÃ¦Â¦¤¸É¦³»ÅoÂ¨³¤¸Á°¨´¬r °Ã¦Â¦¤¸É¨»n¤¦·¬´²µ¤µ¦
ª»¤Åo¦ª¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅon° oµÂn¸É³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·Á·ªnµo»Îµ®¦´nª
¦³¥³Áª¨µ¤µªnµ®¹Ée ¨»n¤¦·¬´²Åo´¹o»´ÊÁ}·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª
¦µ¥nµ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤®¦º° ¥µ¥¨µ¦Îµµ °Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦rÄ®o¤¸»nµÁ¡·É¤ ¹Êµ»¨´¬³¸É
Îµ®ÅªoÁ¤ºÉ°Á¦·É¤oÄ®o´¹Á}o»Á¡ºÉ°µ¦¡´µÂ¨³ª¦ª¤ÅªoÄo»Á¤ºÉ°Á¦·É¤o °Ã¦Â¦¤
°¤¡· ª Á°¦r ´Ê  o  »  Ã¦Â¦¤°¤¡· ª Á°¦r  ³¦´  ¦¼o Á}  ·  ¦´ ¡ ¥r Â ¨³´  Î µ®n µ¥Ã¥Äo ª· ¸ Áo  ¦
¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r 3 e
2.12 ·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª°ºÉ
·  ¦´¡ ¥rÅ¤n ¤¸ ´ª°ºÉ  Åo Â n ·  · µ¦Án µ´  ¹ o ª¥¦µµ»  ¹É Î µªµo  »  Äµ¦Åo ¤ µ
¹É·¦´¡¥r Â¨³´Îµ®nµ¥Ã¥Äoª·¸Áo¦µ¤°µ¥» °··µ¦Ánµ´ÊÁ}Áª¨µ 20 e
2.13 nµªµ¤·¥¤ Â¨³ nµªµ¤·¥¤·¨
nµªµ¤·¥¤Á·µnª °¦µµ»¸É¼ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»¸É¨»n¤¦·¬´²¤¸nªÂn
Ä·¦´¡¥r»· °¦·¬´¥n°¥  ª´¸ÉºÊ°·µ¦ nµªµ¤·¥¤¸ÉÁ·µµ¦ºÊ°·µ¦ÂÁ}·¦´¡¥r
Å¤n®¤»Áª¸¥Ä»¨¦ª¤ Â¨³´Îµ®nµ¥Ã¥Äoª·¸Áo¦¨°°µ¥»µ¦ÄoµÃ¥¦³¤µ 10 e
nµªµ¤·¥¤·¨Á·µnª °¦µµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»¸É¨»n¤¦·¬´²¤¸nªÂnÄ·¦´¡¥r
»·Åo¤µ¼ªnµ¦µµ»  ª´¸ÉºÊ°·µ¦ nµªµ¤·¥¤·¨¸ÉÅ¤n¼ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °·¦´¡¥r¸É
Å¤nÁ}´ªÁ·¸ÉÎµ®Åo ¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åoµ¤Ár¸ÉÁ}¦³¨°°µ¥»´ªÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´¸ÉÁ®¨º°°¥¼n °
·¦´¡¥r¸É¤¸µ¦·nµÁºÉ°¤¸ÉÅo¤µ nµªµ¤·¥¤·¨¸ÉÁ· ¹Ê¼ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °·¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÁ}´ª
Á·¸ÉÎµ®Åo¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åo´¸
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.14 ´µÁnµµ¦Á·
´µÁnµ°»¦r¸Éªµ¤Á¸É¥Â¨³¨°Â °ªµ¤Á}Áoµ °nªÄ®nÅoÃ°ÅÄ®o´¼oÁnµº°
Á}  ´   µÁn µ µ¦Á·  ´   µÁn µ µ¦Á·  ³´  ¹  Á}  ¦µ¥n µ ¥ i µ ¥»  o ª ¥¤¼ ¨ n µ ¥» ·  ¦¦¤ °
·¦´¡¥r¸ÉÁnµ ®¦º°¤¼¨nµ{»´»· °ÎµªÁ·¸Éo°nµ¥µ¤´µÁnµ Â¨oªÂn¤¼¨nµÄ³ÉÎµªnµ Ã¥
ÎµªÁ·¸Éo°nµ¥³{nª¦³®ªnµ®¸Ê·Â¨³nµÄonµ¥µµ¦Á·Á¡ºÉ°Ä®oÅo°´¦µ°Á¸Ê¥¸Én°®¸Ê·
oµ°¥¼nÃ¥¡·µ¦µÂ¥Ân¨³´µ £µ¦³¼¡´µ¤´µÁnµ®´nµÄonµ¥µµ¦Á·³´¹Á}®¸Ê·
¦³¥³¥µª nª°Á¸Ê¥nµ¥³´¹ÄÎµÅ¦ µ»¨°°µ¥» °´µÁnµ ·¦´¡¥r¸ÉÅo¤µµ¤´µÁnµ
µ¦Á·³·nµÁºÉ°¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦Äoµ °·¦´¡¥r¸ÉÁnµ ®¦º°°µ¥» °´µÁnµ Â¨oªÂn¦³¥³
Áª¨µÄ³ÉÎµªnµ
´µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ·¦´¡¥rÃ¥¸Éªµ¤Á¸É¥Â¨³¨°Â °ªµ¤Á}Áoµ °nªÄ®n°¥¼n
´¼oÄ®oÁnµ ³´Á}´µÁnµÎµÁ·µ Á·¸Éo°nµ¥£µ¥Äo´µÁnµÎµÁ·µ (»·µ·É°Â ¼
Ä¸ÉÅo¦´µ¼oÄ®oÁnµ) ³´¹ÄÎµÅ¦ µ»Ã¥Äoª·¸Áo¦¨°°µ¥» °´µÁnµ´Ê
2.15 µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åo
¨»n¤¦·¬´²¦´¦¼o¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á¤ºÉ°n¤°·oµÂ¨³¨¼oµ¥°¤¦´·oµ´Ê ®¦º°Á¤ºÉ°ÅoÄ®o¦·µ¦
Ân¨¼oµÂ¨oª ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á}Îµª¸É»·µ£µ¬¸ µ¥Â¨³nª¨ ¦µ¥µ¦ µ¥¸ÉÁ· ¹Ê¦³®ªnµ¨»n¤
¦·¬´²Åo´´¸Â¨oªÁ¡ºÉ°´Îµµ¦Á·¦ª¤
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥¦´¦¼oµ¤Ároµ
¦µ¥ÅonµÁnµ¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åoµ¤¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
2.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´ (n°)
2.16 »¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
»  ¨®¦º ° · µ¦¸É Á¸É ¥ª o ° ´  ´  ¦·¬´  ² ®¤µ¥¹ »  ¨®¦º° · µ¦¸É ¤¸ °Î µµª» ¤ ¦·¬´  ²
¼ª»¤Ã¥¦·¬´Å¤nªnµ³Á}Ã¥µ¦®¦º°µ°o°¤ ®¦º°°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´´¦·¬´² ¦ª¤
¹¦·¬´¸ÉÎµ®oµ¸Éº°®»o¦·¬´¥n°¥ Â¨³·µ¦¸ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ÄÁ¦º°Á¸¥ª´ °µ¸Ê»¨®¦º°·
µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ ¥´®¤µ¥¦ª¤¹¦·¬´¦nª¤Â¨³»¨¹Éº°®»o¸É¤¸··°°Á¸¥ Å¤nªnµµ¦®¦º°µ°o°¤
Â¨³¤¸°··¡¨°¥nµÁ}µ¦³Îµ´´¦·¬´² ¼o¦·®µ¦Îµ´ ¦¦¤µ¦®¦º°¡´µ °¦·¬´²¨°´Ê
¤µ·Ä¦°¦´ª¸ÉÄ¨o·´»¨´¨nµª Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨Á®¨nµ´Ê
Äµ¦¡·  µ¦µªµ¤´ ¤ ¡´  r ¦³®ªn µ»  ¨®¦º ° ·  µ¦¸É Á¸É ¥ ª o ° ´  ´  ¦· ¬´  ² Ân ¨ ³¦µ¥µ¦
¦·¬´² Îµ¹¹ÁºÊ°®µ °ªµ¤´¤¡´r¤µªnµ¦¼Âµ®¤µ¥

3.

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

Á·
Á· µµµ¦¦³Á£nµ¥º
Á¤ºÉ°ªµ¤
¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

1,191,676

2,883,709

833,558

1,874,995

608,365,801
609,557,477

173,939,036
176,822,745

553,155,244
553,988,802

150,263,844
152,138,839

8

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

4.

¨¼®¸Êµ¦oµ - »·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¨¼®¸Êµ¦oµ
ÁÈ¦´¨nª®oµ
¦ª¤

186,281,825
87,725,151
274,006,976

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

157,678,598
157,678,598

252,439,141
120,291,698
372,730,839

157,742,371
157,742,371

µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
·µ¦°ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµ
ÁÈ¦´¨nª®oµ
¨¼®¸Êµµ¦ µ¥¨Â¢Á°¦r¦·É
¦ª¤
®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
»·

695,231,214
2,662,518
697,893,732
(536,790)
697,356,942

438,021,608
1,567,204
50,073,002
489,661,814
(5,817,318)
483,844,496

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
494,444,227
2,638,229
497,082,456
(328,534)
496,753,922

308,532,022
1,380,187
50,073,002
359,985,211
(3,776,352)
356,208,859

Áoµ®¸Ê¸ÉÁ¸É¥ª o°´¨¼®¸Êµ¦oµ µ¥¨Â¢Á°¦r¦·ÉÅoÂ°¥¼nÄ»¨¦ª¤Â¨³»¨Á¡µ³¦·¬´£µ¥Äo
¦µ¥µ¦ “Áoµ®¸Êµµ¦ µ¥¨Â¢Á°¦r¦·É”

9

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

4.

¨¼®¸Êµ¦oµ - »· (n°)
¨¼®¸ÊÂ¨³´ÌªÁ·¦´µ¦oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ Â¥µ¤°µ¥»®¸Ê¸ÉoµÎµ¦³Åo´¸Ê
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
Å¤nÁ· 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
Á·ªnµ 12 Áº°

·µ¦°ºÉ
Å¤nÁ· 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
Á·ªnµ 12 Áº°
®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547

2546
157,688,787
53,584
157,742,371

274,006,976
274,006,976

157,625,014
53,584
157,678,598

339,525,989
33,204,850
372,730,839

512,847,947
172,662,682
11,979,143
403,960
697,893,732
(536,790)
697,356,942

475,103,839
1,655,529
7,761,227
5,141,219
489,661,814
(5,817,318)
483,844,496

414,966,396
81,693,596
187,861
234,603
497,082,456
(328,534)
496,753,922

354,348,465
857,212
1,675,867
3,103,667
359,985,211
(3,776,352)
356,208,859
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

5.

·oµÁ®¨º° - »·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
57,144,534 200,374,670
421,532,245 296,710,618
82,719,914
112,405,033
591,081,812 579,805,202
(432,458)
(9,634,458)
581,447,354 579,372,744

·oµÎµÁ¦È¦¼
µ¦³®ªnµÎµ
ª´»·Â¨³ª´»·ÊÁ¨º°
®´ nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ·oµÁ®¨º°
»·
6.

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
49,690,746 185,891,119
232,388,301 132,627,350
103,327,799
77,125,824
385,406,846 395,644,293
(3,925,416)
(432,458)
381,481,430 395,211,835

·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
µ

£µ¬¸ºÊ°¦°ÄÎµ´£µ¬¸
°Á¸Ê¥nµ¥¨nª®oµ
nµoµ¨·nµ¥¨nª®oµ
°ºÉ Ç
¦ª¤
7.

µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

1,317,136
5,322,124
12,594,470
38,957,464
58,191,194

1,066,499
5,322,124
5,918,690
32,390,403
44,697,716

34,964,565
14,906,253
19,204,787
31,208,405
100,284,010

34,964,565
14,906,253
21,204,983
71,075,801

Á· µµµ¦¸É·£µ¦³ÊÎµ¦³´

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¨»n¤¦·¬´²¤¸Á· µ¦³Îµ´µµ¦¡µ·¥rÎµªÁ·¦³¤µ 2.9 ¨oµµ
(2546: 16.6 ¨oµµ) Ã¥Á· µ¦³ÎµÎµªÁ· 1.3 ¨oµµÅoÎµÅÁ}®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°ÊÎµ¦³´µ¦ÄoÅ¢¢jµ
Â¨³µ¦ÄoÊÎµ¤´¦¥r Â¨³Îµª 1.6 ¨oµµÅoÎµÅÁ}®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°ÊÎµ¦³´»£µ¡ °µ¦·µ¦Ä®oÂn
¨¼oµ °¦·¬´¥n°¥
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

8.

·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª - »·
µ
µ¦Á·¦ª¤
Ã¦Â¦¤
··µ¦Ánµ °¤¡·ªÁ°¦r

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2547
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¤¼¨nµ»·µ¤´¸

¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
Ã¦Â¦¤
··µ¦Ánµ °¤¡·ªÁ°¦r
¦ª¤

5,000,000
(333,333)
4,666,667

604,550
(116,128)
488,422

5,604,550
(449,461)
5,155,089

5,000,000
(333,333)
4,666,667

85,350
(7,762)
77,588

5,085,350
(341,095)
4,744,255

¦µ¥µ¦¦³®ªnµe ·Ê»ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2547
¤¼¨nµ»·µ¤´¸oe
4,666,667
ºÊ°·¦´¡¥r
nµ´Îµ®nµ¥
(250,683)
¤¼¨nµ»·µ¤´¸·Êe
4,415,984

488,422
1,029,120
(514,188)
1,003,354

5,155,089
1,029,120
(764,871)
5,419,338

4,666,667
(250,683)
4,415,984

77,588
169,120
(73,243)
173,465

4,744,255
169,120
(323,926)
4,589,449

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¤¼¨nµ»·µ¤´¸

1,633,670 6,633,670
(630,316) (1,214,332)
1,003,354 5,419,338

5,000,000
(584,016)
4,415,984

254,470
(81,005)
173,465

5,254,550
(665,021)
4,589,449

5,000,000
(584,016)
4,415,984

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547··µ¦Ánµ¤¼¨nµµ¤´¸¦³¤µ 4.4 ¨oµµ (2546: 4.6 ¨oµµ) Äµ¦Á·
¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´¹É¼ÎµÅÄoÁ}®¨´¦´¡¥rÊÎµ¦³´ªÁ·Á·Á·´¸
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
9.

Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥, ¦·¬´¦nª¤ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
µ
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´

Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥
¥°¥¤µ
nªÂnÎµÅ¦Ä¦·¬´¥n°¥
¥°¥Å

-

602,041,427
6,834,095
608,875,522

200,587,382
23,596,705
6,000,000
(8,124,000)
222,060,087

200,587,382
23,596,705
6,000,000
(8,124,000)
222,060,087

100,000
(100,000)

100,000

Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤
¥°¥¤µ
nªÂnÎµÅ¦Ä¦·¬´¦nª¤
ºÊ°Á·¨»
Á·{¨¦´
¥°¥Å
Á·¨»Ä¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¥°¥¤µ
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °Á·¨»

(100,000)
¥°¥Å
¦ª¤

-

-

222,060,087

830,935,609

Á¤ºÉ°ª´¸É 9 ·®µ¤ 2547 ¦·¬´²Â¨³¦·¬´ ÅÃ³ °·´¦¸r Îµ´ Åo¦nª¤´³Á¸¥´´Ê¦·¬´Ä®¤n
ºÉ°ªnµ ¦·¬´ ¥µ£´r ÅÃ³ (¦³Á«Å¥) Îµ´ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°Ä®o¦·µ¦»¸Ã¨®³ °Ã¨®³ oª¥¦³
¦³ÂÅ¢¢jµ ¦·¬´´¨nµª¤¸Á·»³Á¸¥Îµª 20 ¨oµµ (ÂnÁ}®»oµ¤´ 40,000 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 500
µ) Ã¥ ¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) ºÊ°®»o´¨nµªÎµª 6 ¨oµµ (12,000 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 500 µ) Â¨³
¦·¬´ ÅÃ³ °·´¦¸r Îµ´ Îµª 14 ¨oµµ (28,000 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 500 µ)
13

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

14

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

´nª °µ¦
º°®»o

ª·¸¦µµ»

µ¦Á·¦ª¤

2547
µ

ª·¸nªÅoÁ¸¥
2546
µ
2546
µ

161,112,935
39,474,447
200,587,382

2547
µ

164,850,840
51,897,564
5,311,683
222,060,087

100,000

2546
¦o°¥¨³

151,460,000
20,000,000
171,460,000

-

2547
¦o°¥¨³

100,000

»Îµ¦³
Â¨oª
¨oµµ

-

200,687,382

17.53
25.00
-

2.00

222,060,087

17.53
25.00
30.00

2.00

171,560,000

864
80
20

5

177,460,000

151,460,000
20,000,000
6,000,000
177,460,000

9. Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥, ¦·¬´¦nª¤Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)

¦·¬´
¦·¬´¦nª¤
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r ÅÃ³ (¦³Á«Å¥) Îµ´

¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¦·¬´ oµª¦´¤¨ Îµ´
¦ª¤Á·¨»Ä¦·¬´¦nª¤Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥

2546
µ

2547
µ

2546
µ

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
µ

340,550,237
261,491,190

ª·¸nªÅoÁ¸¥

2546
¦o°¥¨³

345,027,080
263,848,442

ª·¸¦µµ»

2547
¦o°¥¨³

319,592,021
260,498,392

´nª °µ¦
º°®»o

»Îµ¦³
Â¨oª
¨oµµ

319,592,021
260,498,392

602,041,427

161,112,935
39,474,447
-

608,875,522

200,587,382

580,090,413

222,060,087

100,000
802,728,809

580,090,413

171,460,000

830,935,609

151,460,000
20,000,000
177,460,000

100,000
751,650,413

164,850,840
51,897,564
5,311,683

757,550,413

151,460,000
20,000,000
6,000,000

100.00
100.00

2.00

17.53
25.00
-

100.00
100.00

2.00

17.53
25.00
30.00

300
240

Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥, ¦·¬´¦nª¤Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
9.

¦·¬´
¦·¬´¥n°¥
¦·¬´ ªµ¥ Á°È¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´

864
80
20

5
¦·¬´¦nª¤Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´

¦·¬´¦nª¤
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r ÅÃ³ (¦³Á«Å¥) Îµ´

¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¦·¬´ oµª¦´¤¨ Îµ´
¦ª¤Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥,

15

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥

40,167,861
(15,669,666)

395,718,196

395,718,196
-

µ¦³®ªnµ
n°¦oµ

3,221,817,153

3,986,046,328
(764,229,175)

¦ª¤

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - »·

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
10.

469,926,063 313,271,699 2,184,880,278 534,358,817 47,723,414
- (66,205,192) (527,242,188) (121,251,582) (33,860,547)

24,498,195

3,221,817,153
2,030,391,290
(7,578,873)
(389,317,677)
4,855,311,893

µ
µ¦Á·¦ª¤

13,862,867

24,498,195 395,718,196
16,087,395 1,752,093,653
(19,970)
63,947 (821,420,971)
(10,632,717)
29,996,850 1,326,390,878

Á¦ºÉ°¤º°Á¦ºÉ°Äo
Îµ´µ

413,107,235

13,862,867
23,323,258
(813,289)
(6,063,724)
30,309,112

¥µ¡µ®³

469,926,063 247,066,507 1,657,638,090

413,107,235
78,096,793
(82,808,720)
408,395,308

Â¡·¤¡r

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546
¦µµ»
®´ nµÁºÉ°¤¦µµ³¤

247,066,507 1,657,638,090
16,948,640 143,841,551
(6,745,614)
190,607,047 630,749,977
(17,105,284) (272,707,232)
437,516,910 2,152,776,772

°µµ¦Â¨³ Á¦º°É ´¦Â¨³
·É¨¼¦oµ °»¦rÃ¦µ

¤¼¨nµ»·µ¤´¸

469,926,063
469,926,063

¸É·

¦µ¥µ¦¦³®ªnµe·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¤¼¨nµ»·µ¤´¸oe
ºÊ°·¦´¡¥r
Îµ®nµ¥·¦´¡¥r
¦´Ã°(Ã°)µ¦³®ªnµn°¦oµÅÁ}°µµ¦Â¨³°»¦r
nµÁºÉ°¤¦µµ
¤¼¨nµ»·µ¤´¸·Êe

469,926,063 520,827,387 2,951,448,276 615,953,270 69,611,759
- (83,310,477) (798,671,504) (207,557,962) (39,302,647)
469,926,063 437,516,910 2,152,776,772 408,395,308 30,309,112

56,289,503 1,326,390,878 6,010,447,136
(26,292,653)
- (1,155,135,243)
29,996,850 1,326,390,878 4,855,311,893

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¦µµ»
®´ nµÁºÉ°¤¦µµ³¤
¤¼¨nnµ»·µ¤´¸
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥

161,921,109 1,745,686,842 451,168,203 43,735,433
(52,382,279) (463,014,111) (110,249,988) (32,685,784)

17,433,633

31,193,706
(13,760,073)

344,473,100

344,473,100
-

2,430,135,096
1,880,445,453
(96,137,349)
-

2,430,135,096

3,102,227,331
(672,092,235)

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r – »· (n°)

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
10.

µ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´

11,049,649

17,433,633 344,473,100
8,052,890 1,539,109,027
- (565,999,266)

(310,867,257)
3,903,575,943

¦ª¤

340,918,215

11,049,649
16,178,430
(813,289)
-

(7,500,071)
17,986,452 1,317,582,861

µ¦³®ªnµ
n°¦oµ

109,538,830 1,282,672,731

340,918,215
70,698,669
-

(4,640,652)
21,774,138

Á¦ºÉ°¤º°Á¦ºÉ°Äo
Îµ´µ

324,048,938
-

109,538,830 1,282,672,731
13,227,477 233,178,960
- (95,324,060)
117,061,646 448,937,620

(72,799,233)
338,817,651

4,889,411,472
(985,835,529)

¥µ¡µ®³

324,048,938

(9,193,538) (216,733,763)
230,634,415 1,652,731,488

39,246,595 1,317,582,861
(21,260,143)
-

3,903,575,943

Â¡·¤¡r

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546
¦µµ»
®´ nµÁºÉ°¤¦µµ³¤

324,048,938
-

292,210,232 2,332,479,363 525,364,533 58,478,950
(61,575,817) (679,747,875) (186,546,882) (36,704,812)

17,986,452 1,317,582,861

Á¦ºÉ°´¦Â¨³
°»¦rÃ¦µ

¤¼¨nµ»·µ¤´¸

324,048,938

21,774,138

°µµ¦Â¨³
·É¨¼¦oµ

¦µ¥µ¦¦³®ªnµe·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¤¼¨nµ»·µ¤´¸oe
ºÊ°·¦´¡¥r
Îµ®nµ¥·¦´¡¥r
¦´Ã° (Ã°)µ¦³®ªnµn°¦oµÅÁ}°µµ¦Â¨³
°»¦r
nµÁºÉ°¤¦µµ
¤¼¨nµ»·µ¤´¸¨µ¥e

324,048,938
-

230,634,415 1,652,731,488

¸É·

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¦µµ»
®´ nµÁºÉ°¤¦µµ³¤

324,048,938

338,817,651

¤¼¨nµ»·µ¤´¸
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
10.

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r – »· (n°)

·¦´¡¥r£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·¸É¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²Á}¼oÁnµÅo¦ª¤ÂÄ¦µ¥µ¦ oµo¦³°oª¥¥µ
¡µ®³ Á¦ºÉ°´¦ Â¨³ Á¦ºÉ°ÄoÎµ´µ ¤¸¦µµµ¤´¸·Êe 174.8 ¨oµµÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³ 161.2 ¨oµµÄ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´² (2546: 189.0 ¨oµµÂ¨³ 195.4 ¨oµµµ¤¨Îµ´)
¨»n¤¦·¬´² Â¨³¦·¬´ ÅoÎµ°¸É·¡¦o°¤·É¨¼¦oµÂ¨³Á¦ºÉ°´¦¤¼¨nµµ¤´ ¸Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´² Îµª 3,475.7 ¨oµµÂ¨³ 2,892.2 ¨oµµµ¤¨Îµ´ ( 2546 : 2,436.4 ¨oµµÂ¨³ 1,800.4 ¨oµ
µµ¤¨Î µ´  ) Åªo Á}  ®¨´  ¦´ ¡ ¥r ÊÎ µ¦³´  ªÁ· Á·  Á·  ´  ¸ ªÁ· ¼o ¦³¥³´Ê  Â¨³Á· ¼o ¦³¥³¥µªµµ´  µ¦Á·
(®¤µ¥Á®» 12 Â¨³ 16 )
Ä¦³®ªnµe 2547 ¨»n¤¦·¬´²Â¨³¦·¬´²Åo¦ª¤o»µ¦¼o¥º¤Á oµÁ}¦µµ» °Ã¦µ¦n°¦oµ°µµ¦Ã¦µ
Â¨³Ã¦µ¦´ºÊ°Â¨³·´ÊÁ¦ºÉ°´¦Îµª 15.32 ¨oµµÄµ¦Á·¦ª¤ Â¨³Îµª 12.54 ¨oµµÄµ¦Á·
Á¡µ³¦·¬´ o»µ¦¼o¥º¤¸Ê¦³°oª¥o»µ¦¼o¥º¤¸ÉÁ· ¹Ê¦· °Á·¸É¼o¤µÃ¥Á¡µ³Á¡ºÉ°n°¦oµ°µµ¦ ´ºÊ°Â¨³
·´ÊÁ¦ºÉ°´¦
11.

nµªµ¤·¥¤Â¨³ (nµªµ¤·¥¤·¨) - »·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ´¸nµªµ¤·¥¤Â¨³nµªµ¤·¥¤·¨ Â¥°Á®¨º°Äµ¦Á·¦ª¤ ´n°Å¸Ê
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547

2546

nµªµ¤·¥¤ (·¨) µµ¦ºÊ° ¦·¬´ ªµ¥Á°È¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦µµ»
®´ nµªµ¤·¥¤¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åo
¦µµµ¤´¸ – »·

(1,273,437)
430,894
(842,543)

(1,273,437)
334,603
(938,834)

nµªµ¤·¥¤µµ¦ºÊ° ¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¦µµµ¤´¸ – »·
nµªµ¤·¥¤ – »·

1,264,752
(158,095)
1,106,657
264,114

1,264,752
(31,619)
1,233,133
294,299
18

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
11.

nµªµ¤·¥¤Â¨³ (nµªµ¤·¥¤·¨) - »· (n°)

nµªµ¤·¥¤·¨
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
¤¼¨nµ»·µ¤´¸oe
´Îµ®nµ¥´¸nµªµ¤·¥¤
nµªµ¤·¥¤·¨¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åo
¤¼¨nµ»·µ¤´¸·Êe
12.

µ
µ¦Á·¦ª¤
nµªµ¤·¥¤
1,233,133
(126,476)
1,106,657

(938,834)
96,291
(842,543)

»·
294,299
(126,476)
96,291
264,114

Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
Á·Á·Á·´¸
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
¦ª¤

93,797,671
2,247,226,423
2,341,024,094

73,624,264
1,252,900,000
1,326,524,264

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
11,430,116
2,046,218,730
2,057,648,846

51,173,948
1,113,900,000
1,165,073,948

¨»n¤¦·¬´²¤¸ªÁ·Á·Á·´¸µµµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«®¨µ¥Â®nÎµª 225 ¨oµµ(2546 : 85 ¨oµµ)
°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 5.25 - 7.00 n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 5.5 - 6.5 n°e) °µ¸Ê¥´¤¸Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Ä
¦³Á«®¨µ¥Â®nÄ¦¼´Ìª´µÄoÁ·Á}ªÁ· 1,829 ¨oµµ (2546 : 769 ¨oµµ)Ã¥¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 3.25 -6.00
n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 4.5 - 5.5 n°e) Â¨³Ä¦¼´ÌªÂ¨Á·Îµª 753.9 ¨oµµ (2546 : 840 ¨oµµ) Ã¥¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥
¦o°¥¨³ 3.60 - 4.50 n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 4.00 - 7.60 n°e) ªÁ·Á·Á·´ ¸Â¨³Á·¼o¥º¤´¨nµªÊÎµ¦³´Ã¥¦¦¤µ¦
¦·¬´²¦ª¤¹µ¦Îµ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rµ¤®¤µ¥Á®» 10
¦·¬´²¤¸ªÁ·Á·Á·´¸µµµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«®¨µ¥Â®nÎµª 135 ¨oµµ (2546 : 55 ¨oµµ) °´¦µ
°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 5.75 - 7.00 n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 5.5 - 6.5 n°e) °µ¸Ê¥´¤¸Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Ä¦³Á«
®¨µ¥Â®nÄ¦¼´Ìª´µÄoÁ·Á}ªÁ· 1,630 ¨oµµ (2546 : 630 ¨oµµ) Ã¥¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 3.27 - 5.375
n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 4.5 - 5.5 n°e) Â¨³Ä¦¼´ÌªÂ¨Á·Îµª 753.9 ¨oµµ (2546:840 ¨oµµ)Ã¥¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥ ¦o°¥
¨³ 3.60 - 4.50 n°e (2546 : ¦o°¥¨³ 4.00 - 7.60 n°e) ªÁ·Á·Á·´¸ Â¨³Á·¼o¥º¤´¨nµª ÊÎµ¦³´Ã¥¦¦¤µ¦¦·¬´²
¦ª¤¹µ¦Îµ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rµ¤®¤µ¥Á®» 10
19

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
13.

®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á· - »·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·
®´ nª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á· - »·

14.

42,372,302
(24,187,913)
18,184,389

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

99,854,348
(57,957,330)
41,897,018

37,829,157
(20,164,991)
17,664,166

90,586,251
(52,525,477)
38,060,774

®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµºÊ° - »·
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546
®¸Ê · £µ¥Äo´  µÁnµºÊ ° - »  ·µ°
Á¸Ê¥¦°´´¸
46,496,602
(15,036,258)
®´ nª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦ºÊ° - »·
31,460,344

15.

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

19,720,037
(6,344,302)
13,375,735

15,483,654
(4,644,546)
10,839,108

4,724,568
(1,563,721)
3,160,847

®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
µ
µ¦Á·¦ª¤
2546
2547
£µ¬¸Á·Åooµnµ¥
nµÄonµ¥oµnµ¥
°ºÉ Ç

52,702,958
33,962,047
86,665,005

36,232,841
35,225,463
27,939,562
99,397,866

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
45,779,912
16,889,785
62,669,697

36,232,841
35,225,463
15,420,265
86,878,569

20

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
16.

Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á· - »·
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·»·µnµÄonµ¥µµ¦Á·¦³°oª¥
µ
µ¦Á·¦ª¤
2546
2547

Á·¼o¥º¤µµ´µ¦Á·
1,955,925,435
®´ nª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹Ée (260,608,612)
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª - »·
1,695,316,823

1,382,250,587
(218,599,318)
1,163,651,269

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
1,608,394,116
(215,007,894)
1,393,386,222

1,144,847,733
(185,717,886)
959,129,847

µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Á·¼o¥º¤µµ´µ¦Á·Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 µ¤µ¦ª·Á¦µ³®r´¸Ê

µ¦Á·¦ª¤
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2547
µ¦¼o¥º¤Á¡·É¤ - »·µnµÄonµ¥µµ¦Á·
µ¦nµ¥ºÁ·¼o¥º¤
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547

1,382,250,587
829,548,312
(255,873,464)
1,955,925,435

µ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
1,144,847,733
687,708,312
(224,161,929)
1,608,394,116

21

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
16.

Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á· - »· (n°)

 ª´  ¸É 31 ´  ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546 Á·  ¼o ¥º ¤ ¸É Â °¥¼n Ä µ¦Á·  ¦ª¤ (»  · ® ¨´  ®´  n µ Äo n µ ¥µµ¦Á·  )
nªÄ®nÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµµ¦Â¨³µ´µ¦Á·®¨µ¥Â®nÄ¦³Á« ¹Éµ¤µ¦¦»Åo´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

´µÁ·¼o
¨Îµ´¸É

16.

ÎµªÁ·oµ  ª´¸É
31 ´ªµ¤ (¨oµµ)

Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³º
Á·o
°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³
n°e

Á¦·É¤Îµ¦³

2547

2546

1.

44

52

MLR

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 84 ª
ª¨³ 714,286 µ

28 »¤£µ¡´r 2546

2.

60

20

MLR

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 60 ª
ª¨³ 1,000,000 µ

30 ¤·»µ¥ 2548

3.

30

30

MLR

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 60 ª
ª¨³ 455,000 µ

30 ¡§«·µ¥ 2547

4.

113

136

MLR-0.75

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 72 ª
ª¨³ 1,950,000 µ

22 ¡§«·µ¥ 2546

5.

101

-

MLR-1

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº °£µ¥ÄªÁª¨µ 84 ª
ª¨³ 1,900,000 µ

30 ¤·»µ¥ 2548

6.

455

569

7, MLR

Î µ¦³º  »  Ç 3 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 24 ª
ª¨³ 28,920,000µ

31 ¤¸µ¤ 2546

7.

849

306

MLR-1

Î µ¦³º  »  Ç 3 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 24 ª
ª¨³ 67,000,000 µ

1 ¤¦µ¤ 2549

8.

82

83

MLR-1

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº ° £µ¥ÄªÁª¨µ 48 ª
ª¨³ 4,170,000 µ

19 ´ªµ¤ 2547

9.

79

122

MLR+1

Îµ¦³º»Ç 1 Áº° Á}Áª¨µ 84 ª Á¦·É¤Îµ¦³
´Ê  Ân  ª¸É 54 ¹  ª¸É 84 ª¨³ 3,655,657
µ

15 »¨µ¤ 2542

10.

125

-

MLR -0.25

Î µ¦³º  »  Ç 1 Áº °  £µ¥ÄªÁª¨µ 60 ª
ª¨³ 2,416,667 µ

31 ¡§¬£µ¤ 2547

11.

18

66

5.75, MLR-1

Á·  ¼o µ¤´  µ¥n ° ¥®¨µ¥´  µ Ã¥ÁºÉ °Å
µ¦Î µ¦³º  Á· o  ³Ân µ´  ÅÄÂn ¨ ³
´µ

1,956

1,384

Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á· - »· (n°)
22

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546 Á·¼o¥º¤¸ÉÂ°¥¼nÄµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´ (»·®¨´®´nµÄonµ¥µµ¦Á·)
nªÄ®nÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµµ¦Â¨³µ´µ¦Á·®¨µ¥Â®nÄ¦³Á« ¹Éµ¤µ¦¦»Åo´¸Ê
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
ÎµªÁ·oµ  ª´¸É
31 ´ªµ¤ (¨oµµ)
´µÁ·¼o
¨Îµ´¸É

2547

2546

°´¦µ°Á¸Ê¥
¦o°¥¨³n°e

1.

455

569

2.

849

3.

Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³ºÁ·o

Á¦·É¤Îµ¦³

7, MLR

Îµ¦³º»Ç 3 Áº° £µ¥ÄªÁª¨µ 24 ª
ª¨³ 28,920,000 µ

31 ¤¸µ¤ 2546

306

MLR -1

Îµ¦³º»Ç 3 Áº° £µ¥ÄªÁª¨µ 24 ª
ª¨³ 67,000,000 µ

1 ¤¦µ¤ 2549

82

83

MLR -1

Îµ¦³º»Ç 1 Áº° £µ¥ÄªÁª¨µ 48 ª
ª¨³ 4,170,000 µ

19 ´ªµ¤ 2547

79

122

MLR+1

Î µ ¦³º  »  Ç 1 Áº °  Á}  Áª¨µ 84 ª Á¦·É ¤
Îµ¦³
´ÊÂnª¸É54 ¹ª¸É 84 ª¨³ 3,655,657
µ

15 »¨µ¤ 2542

5.

125

-

MLR -0.25

Îµ¦³º»Ç 1 Áº° £µ¥ÄªÁª¨µ 60 ª
ª¨³ 2,416,667 µ

31 ¡§¬£µ¤ 2547

6.

18

65

5.75, MLR -1

1,608

1,145

4.

Á·¼oµ¤´µ¥n°¥®¨µ¥´µ Ã¥
ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³ºÁ·o ³Ânµ´
ÅÄÂn¨³´µ

Á·¼o¦³¥³¥µª¸ÉÂ°¥¼nÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´´¨nµªÊÎµ¦³´Ã¥¦¦¤µ¦¦·¬´²¦ª¤¹
µ¦Îµ°¸É·¡¦o°¤·É¨¼¦oµÂ¨³Á¦ºÉ°´¦ °¦·¬´²Â¨³¦·¬´¥n°¥µ¤®¤µ¥Á®» 10

23

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
16.

Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á· – »· (n°)
¦·¬´²¤¸ o°·´·µ¤´µÁ·¼o¸ÉÎµ´¸É¦³»ÅªoÄ´µÁ·¼o ´¸Ê
• Îµ®Ä®o¦·¬´²o°¦´¬µ´nªµµ¦Á·µ¦³µ¦µ¤ o°Îµ®¸É¦³»ÅªoÄ´µÁ·¼o
• Îµ®Ä®o¦·¬´²nµ¥Á·{¨®¦º°Ânµ¥¨¦³Ã¥r®¦º°¨°ÂÄÇÄ®oÂn¼oº°®»o ÅoÅ¤nÁ·¦o°¥¨³
50 °ÎµÅ¦»·
• Îµ®®oµ¤¦·¬´²Ä®o¼o¥º¤Á·®¦º°ÊÎµ¦³´ ®¦º° ¦³Îµµ¦°ºÉÄ¸É¤¸¨´¬³Á}µ¦ÊÎµ¦³´n°»¨°ºÉ
®¦º°¦´·Â»¨°ºÉ

17.

»Á¦º°®»o

µ¤¤·¸É¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®»oÁ¤ºÉ°ª´¸É 12 »¤£µ¡´r 2547 ¼oº°®»o¤¸¤·¡·Á«¬Ä®oÁ¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®»oµ¤¼¨nµ¸É
¦µÅªo®»o¨³ 10 µ Á}¤¼¨nµ®»o¨³ 5 µ Â¨³Á¡·É¤»³Á¸¥ °¦·¬´² µ 1,060 ¨oµµ Á} 1,600 ¨oµµ
Ã¥µ¦°°®»oµ¤´·Á¸¥ª´Á}Îµª 108 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 5 µ £µ¥®¨´¤·´¨nµª ¦·¬´² ³¤¸»
³Á¸¥Îµª 1,600 ¨oµµ Ân°°Á}®»oµ¤´Îµª 320 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ®»o¸É¦µÅªo®»o¨³ 5 µ ¦·¬´² Åo
³Á¸¥µ¦Á¡·É¤»Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®»o´¨nµª´¦³¦ª¡µ·¥rÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´¸É 9 ¤¸µ¤ 2547
µ¤¤· ¸É  ¦³» ¤ ³¦¦¤µ¦Á¤ºÉ ° ª´  ¸É 1 ´  ªµ¤ 2547 Â¨³Á¤ºÉ ° ª´  ¸É 20 ´ ªµ¤ 2547 Åo ¤¸ ¤ · ° » ¤´ · Ä®o ° °
Îµ®nµ¥®»oµ¤´Îµª 40 ¨oµ®»oÄ¦µµ®»o¨³ 13.40 µ Ã¥£µ¥®¨´µµ¦°°®»oÁ¡·É¤»´¨nµª ¦·¬´² ³¤¸»
Á¦º°®»o¸É°°Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oªÁ¡·É¤ ¹ÊÎµª 200 ¨oµµ Â¨³¤¸nªÁ·¤¼¨nµ®»oµ¤´»·µo»µ¦´Îµ®nµ¥
®»o´¨nµªÁ¡·É¤ ¹ÊÎµª 320 ¨oµµ ¦·¬´²Åo³Á¸¥ÂoÅ Îµª»³Á¸¥´¦³¦ª¡µ·¥rÂ¨oªÄª´¸É
30 ´ªµ¤ 2547
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ®»oµ¤´³Á¸¥´Ê®¤¤¸¤¼¨nµ´Ê·Ê 1,600 ¨oµµ ÂnÁ}®»oµ¤´ 320 ¨oµ®»o
¤¼¨nµ®»o¨³ 5 µ (2546: 1,060 ¨oµµ ÂnÁ}®»oµ¤´Îµª 106 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 10 µ) Â¨³¤¸®»oµ¤´¸É°°
Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª¤¸Îµª 1,260 ¨oµµ ÂnÁ}®»oµ¤´Îµª 252 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 5 µ (2546: 1,060 ¨oµµ
ÂnÁ}®»oµ¤´ 106 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 10 µ) ¦·¬´²¤¸nªÁ·¤¼¨nµ®»oµ¤´»·µo»µ¦´Îµ®nµ¥®»o´
¨nµªÎµª 604 ¨oµµ (2546: 284 ¨oµµ)
18.

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

¦·¬´²Åo´¦¦Îµ¦°µ¤®¤µ¥µ¤¡¦³¦µ´´·¦·¬´¤®µ Îµ´ ¡.«. 2535 Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 5 °
ÎµÅ¦»·¦³Îµe®´oª¥ µ»³¤ (oµ¤¸) ªnµÎµ¦°³¤¸ÎµªÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 10 °»³Á¸¥ °¦·¬´
Îµ¦°µ¤®¤µ¥Å¤nµ¤µ¦Îµ¤µnµ¥{¨Åo

19.

ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
24

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
¦µ¥µ¦µ¦µ¥µ¦¸É¦ª¤°¥¼nÄµ¦ÎµªÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ µ¤µ¦Îµ¤µÂ¥µ¤¨´¬³Åo´¸Ê
µ

µ»µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µ
nµ¦³Á«
nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ (¨´¦µ¥µ¦)
µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦¨¤¼¨nµ
°·oµÁ®¨º°
µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦¨¤¼¨nµ
°Á·¨»
nµªµ¤·¥¤´´¸ /
(nµªµ¤·¥¤·¨¦´¦¼oÁ}¦µ¥Åo)
´Îµ®nµ¥°»¦r
·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª´Îµ®nµ¥
nµÁºÉ°¤¦µµ
nµ¨· ··ÍÂ¨³nµnª¥Á®¨º°µÁ·
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ
20.

µ¦Á·¦ª¤
2546
2547

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´²
2547
2546

3,238,757
(4,659,167)

6,171,284
5,817,318

3,234,171
(3,447,819)

6,171,284
3,776,353

9,202,000

432,458

3,492,958

432,458

100,000

-

100,000

-

30,185
764,872
389,317,677
11,464,083
358,092,510

(302,984)
4,857,768
333,333
262,620,609
22,074,480
275,176,047

323,926
310,867,257
10,822,560
250,898,482

4,857,768
333,333
216,617,033
22,074,480
221,385,241

ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµ

ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµ ÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦»·¸ÉÁ} °¼oº°®»oµ¤´oª¥Îµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥
nª
ÊÎµ®´ Ä¦³®ªnµe¦·¬´²Åo¤¸µ¦¦´Îµª®»oµ¤´µ¤´nª¸ÉÁ¨¸É¥Å °Îµª®»o¸ÉÁ·µµ¦Á¨¸É¥Â¨
¤¼¨nµn°®»oµ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» 17 Ä®oº°Á¤º°ªnµµ¦Á¨¸É¥Â¨Îµª®»oÅoÁ· ¹Ê´ÊÂnª´Â¦ °e
ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµÎµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546 Îµ®¦´µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Åo
Îµª ¹ÊÄ®¤nÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Á¦¸¥Á¸¥Åo´ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµ °e{»´

ÎµÅ¦»·¸ÉÁ} °¼oº°®»oµ¤´ (µ)
Îµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥¸Éº°°°Îµ®nµ¥
¦³®ªnµe (®»o)
ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµ (µ)

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
41,190,303
189,165,802
217,245,902

145,375,900

0.19

1.30

25

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
)

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
¨´¬³ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¦·¬´²¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°¤¸´¸Ê

¦·¬´

¦³Á£»¦·

Á°¦rÁÈr
µ¦º°®»o

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r

¦·¬´¥n°¥
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´

°°ÂÂ¨³¨·Á¦ºÉ°¤º °¸É Äo
Äµ¦¨· (Tooling)

100.00 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´

¦·¬´ ¥µ£´r°·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´

¨·  ·Ê  n ª n ° Å°Á¸ ¥ Â¨³µ
¹Ê¦¼Ã¨®³

100.00 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´

¦·¬´¦nª¤
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r
(¦³Á«Å¥) Îµ´

¦³°»n°Å°Á¸¥Á¡ºÉ° µ¥

25.00 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´

¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´

¨·»n°Å°Á¸¥ ´ªÂÎµ®nµ¥
n° (Pipe)

17.53 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´

¦·¬´ ¥µ£´r ÅÃ³
(¦³Á«Å¥) Îµ´

¦·µ¦»¸Ã¨®³ °Ã¨®³ oª¥
¦³¦³ÂÅ¢¢jµ

30.00 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´

¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´
¦·¬´ oµª¦´¤¨ Îµ´

oµ oµªÂ¨³Ã¦¸ oµª

¦·¬´ °¸ Îµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥Á®¨È

2.00 º°®»oÃ¥¦·¬´² Â¨³¦¦¤µ¦¦nª¤´
- ¦¦¤µ¦¦nª¤´

26

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
)

¨¼®¸ÊÂ¨³Á·Ä®o¼o¥º¤Ân·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

106,493,745
167,513,231
274,006,976

65,517,646
92,160,952
157,678,598

825,458
97,898,404
106,493,745
167,513,232
372,730,839

63,077
696
65,517,646
92,160,952
157,742,371

-

12,105,288
12,105,288

18,500,000
18,500,000

15,016,027
30,078,356
12,105,288
57,199,671

Á·nµ¥¨nª®oµnµ·oµ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´

-

-

41,158,996

43,617,174

¨¼®¸Êµµ¦Îµ®nµ¥¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´

-

-

19,704,180

33,502,813

125,000
6,053,456
356,000
6,534,456

2,254,965
2,254,965

511,530
3,167
125,000
6,053,456
356,000
7,049,153

2,254,965
2,254,965

¨¼®¸Êµ¦oµ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´

Á·Ä®o¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂ¨³°Á¸Ê¥oµ¦´
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦¦¤µ¦

¨¼®¸Ê°ºÉ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r ÅÃ³ (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Á·Ä®o¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂn¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´¸ÉÂ¥°Äµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´Îµª
18.5 ¨oµµ ¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 6.50 n°e (2546: ¦o°¥¨³ 6.50 n°e) Á·Ä®o¼o´¨nµª ¤¸Îµ®Îµ¦³ºÁ¤ºÉ°ªµ¤
27

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
)

¨¼®¸ÊÂ¨³Á·Ä®o¼o¥º¤Ân·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Á·Ä®o¼o¥º¤Ân¦¦¤µ¦Îµ®¦´e ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 µ¤µ¦ª·Á¦µ³®r´¸Ê
µ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´

µ¦Á·¦ª¤
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2547
¦´Îµ¦³Á·¼o¥º¤
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
)

12,105,288
(12,105,288)
-

12,105,288
(12,105,288)
-

Áoµ®¸ÊÂ¨³Á·¼o¥º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
µ
µ¦Á·¦ª¤
2547
2546

Áoµ®¸Êµ¦oµ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê
¦· ¬´  ª°¨r  Á°¦r Á°È  °r (¦³Á«Å¥)
Îµ´
¦¦¤µ¦
Áoµ®¸Ê°ºÉ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

222,609,122
222,609,122

181,525,198
181,525,198

52,513,986
4,717,759
222,427,115
279,658,860

30,997,875
3,960,635
180,727,990
215,686,500

-

10,000,000

-

10,000,000

-

10,148,000
20,148,000

-

10,000,000

-

333,261
333,261

170,206
170,206

333,261
333,261

¦³®ªnµe ¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²Åonµ¥Îµ¦³ºÁ·¼o¥º¤¦³¥³´Êµ»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨oª´ÊÎµª
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
)

Áoµ®¸ÊÂ¨³Á·¼o¥º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Á·¼o¥º¤µ¦¦¤µ¦Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 µ¤µ¦ª·Á¦µ³®r´¸Ê

µ¦Á·¦ª¤
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2547
nµ¥Îµ¦³Á·¼o¥º¤
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547
)

10,148,000
(10,148,000)
-

µ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
-

¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ Â¨³·µ¦®¦º°»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´ ¤¸Ã¥µ¥µ¦·¦µµ´¸Ê
- ¦·¬´² µ¥·oµÂ¨³Ä®o¦·µ¦Ân¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ã¥·¦µµÄ¨oÁ¸¥´
¦µµ¸É·Ân»¨£µ¥° ¦·¬´¥n°¥ µ¥·oµÄ®oÂn¦·¬´²Ä¦µµ¸É¨¦nª¤´
- ¦·¬´² µ¥¦´¡¥r·Ân¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ã¥·¦µµ µ¥µ¤¤¼¨nµ¸ÉÄ¨o
Á¸¥´¦µµÁ¨¸É¥Â  ª´¸É µ¥ µ¦ µ¥¸É·³·¦µµ µ¥Ã¥Ä¨oÁ¸¥´¦µµ¸É¦³Á¤·Ã¥ ¼o¦³Á¤·
¦µµ°·¦³
- Îµ®¦´Á·Ä®o¼o¥º¤ Â¨³Á·¼o¥º¤¦³®ªnµ´·°´¦µ°Á¸Ê¥Ä°´¦µÄ¨oÁ¸¥´o»µ¦¼o¥º¤ °¦·¬´²
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
)

¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ (n°)
¦µ¥µ¦¦³®ªnµe·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¤¸´n°Å¸Ê
µ
µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

µ¦Á·¦ª¤
2546
2547
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥·oµÂ¨³Ä®o¦·µ¦
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦µ¥ÅoÁ¦¸¥ÁÈÁ¡·É¤µµ¦¦´¦»¦µµ µ¥e
n°
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦µ¥Åo°ºÉÂ¨³°Á¸Ê¥¦´
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦¦¤µ¦
¦µ¥µ¦ µ¥¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
ºÊ°·oµ ª´»· Â¨³¦·µ¦
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦·¬´ ª°¨rÁ°¦r Á°È°r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦·¬´ °¸ Îµ´

-

-

984,769

58,950

130,762,300 497,722
312,852,437
222,740,936
721,889,949
518,605,791
1,166,489,455
741,903,399

312,852,437
721,889,949
1,034,742,386

222,740,336
518,605,791
741,346,127

41,175,738

-

41,175,738

-

26,212,536
859,840
27,072,376

7,185,578
105,288
7,290,866

1,850,286
1,321,224
26,212,536
859,840
30,243,886

794,219
1,710,529
7,185,578
105,288
9,795,614

-

146,189,136
146,189,136

95,324,060
846,007
96,170,067

36,180,690
146,189,136
182,369,826

723,055,206
379,270
723,434,476

9,725,462
562,813,409
2,953,802
575,492,673

266,682,776
25,577,756
722,846,056
379,270
1,015,485,858

61,919,827
15,003,521
542,543,552
2,953,802
622,420,702
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
21.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ (n°)
)

¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ (n°)
¦µ¥µ¦¦³®ªnµe·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¤¸´n°Å¸Ê
µ
µ¦Á·¦ª¤
2546
2547

°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³nµÄonµ¥°ºÉ
¦·¬´ ªµ¥ Á°È ¡¸ Á°È·Á¸¥¦·É Îµ´
¦·¬´ ¥µ£´r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¦· ¬´  ª°¨r  Á°¦r Á°È  °r (¦³Á«Å¥)
Îµ´
¦·¬´ ªµ¥ Á° £´r Îµ´
¦µ¥µ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦¦¤µ¦
ºÊ°Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥
¦¦¤µ¦
22.

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546

174,520

675,000
408,493

211,200
1,824,000
174,521

162,500
945,000
408,493

1,767,256
1,941,776

1,083,493

1,767,256
3,976,977

1,515,993

-

385,000,000

-

385,000,000

-

257,590,413

-

257,590,413

¦µ¥Åo°ºÉ
¦µ¥Åo°ºÉ¦³®ªnµe·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¦³°oª¥
µ
µ¦Á·¦ª¤
2546
2547

¦µ¥ÅoÁ¦¸¥ÁÈÁ¡·É¤µµ¦¦´¦»¦µµ µ¥en°
°Á¸Ê¥¦´
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³¦µ¥Åo°ºÉ Ç
¦ª¤

41,175,737
451,870
71,006,530
112,634,137

5,633,962
21,828,485
27,462,447

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2547
2546
41,175,737
1,936,503
71,532,219
114,644,459

3,143,721
21,555,522
24,699,243
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
23.

µ¦ÎµÂ o°¤¼¨µ¤nªµ
¦µ¥¨³Á°¸¥ o°¤¼¨Äµ¦Á·ÎµÂµ¤nªµÎµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¤¸´¸Ê

µ¥»·
¨µ¦ÎµÁ·µµ¤nªµ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
¦µ¥Åo¸ÉÅ¤nµ¤µ¦{nªÅo
ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
nªÂnÎµÅ¦Ä¦·¬´¦nª¤
ÎµÅ¦n°°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³£µ¬¸Á·Åo
°Á¸Ê¥nµ¥
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦»·Îµ®¦´e

·Ênª¦³°
¥µ¡µ®³
3,436.3
164.3

¨oµµ
µ¦´´¸¦µ¥µ¦
Â¤n¡·¤¡r
¦³®ªnµ´
514.8
(425.4)
129.6

¦ª¤
3,525.7
293.9
(220.6)
112.8
186.1
23.6
209.7
(163.0)
(5.5)
41.2

¦µ¥¨³Á°¸¥ o°¤¼¨Äµ¦Á·ÎµÂµ¤nªµÎµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546 ¤¸´¸Ê

µ¥»·
¨µ¦ÎµÁ·µµ¤nªµ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
¦µ¥Åo¸ÉÅ¤nµ¤µ¦{nªÅo
ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
nªÂnÎµÅ¦Ä¦·¬´¦nª¤
ÎµÅ¦n°°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³£µ¬¸Á·Åo
°Á¸Ê¥nµ¥
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦®¨´°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³£µ¬¸Á·Åo
nªÂn  µ» Ä¦·¬´¥n°¥n°ª´
ºÊ°»¦·
ÎµÅ¦»·Îµ®¦´e

·Ênª¦³°
¥µ¡µ®³
2,492.63
301.05

¨oµµ
µ¦´´¸¦µ¥µ¦
Â¤n¡·¤¡r
¦³®ªnµ´
561.95
(85.97)
127.34

¦ª¤
2,968.61
428.39
(222.36)
140.97
347.00
41.37
388.37
(137.85)
(62.57)
187.95
1.22
189.17
32

¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
24.

£µ¦³¼¡´Â¨³®´º°ÊÎµ¦³´¸É°°Ä®oÃ¥µµ¦
)

´µÁnµ¸É·Â¨³·É¨¼¦oµ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¦·¬´² ¤¸´µÁnµ¸É·Â¨³·É¨¼¦oµÎµª 10 ´µ´¦·¬´°ºÉÂ¨³¦·¬´
¸ÉÁ¸É¥ª o°´ Á¡ºÉ°ÄoÁ}µ¸É¨¼¦oµ°µµ¦Îµ´µ Ã´ÁÈ¡´·oµ ¦ª¤´Êµ¦¦³°»¦·´Êª¸É
Á¸É¥ª o° °´¦µnµÁnµ¦ª¤Îµ®¦´´Ê·´µÁ}Á· 742,700 µn°Áº° (2546: 1,235,700 µn°Áº°)
)

£µ¦³¼¡´

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²¤¸£µ¦³¼¡´Äoµµ¦n°¦oµ°µµ¦Ã¦µÂ¨³ ºÊ°
Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦r Á}Îµª¦³¤µ 407.3 ¨oµµ Â¨³ 442.1 ¨oµµµ¤¨Îµ´ (2546: 700.9 ¨oµµ Â¨³
778.8 ¨oµµµ¤¨Îµ´)
)

µ¦ÊÎµ¦³´

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¦·¬´²¤¸£µ¦³ÊÎµ¦³´Á·Á·Á·´¸ Á·¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂ¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂn
¦·¬´¥n°¥ Ã¥¤¸¥°Á®¨º° 616.9 ¨oµµ (2546: 282.3 ¨oµµ)
)

®´º°ÊÎµ¦³´

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¨»n¤¦·¬´²¤¸®´º°ÊÎµ¦³´¸É°°Ã¥µµ¦Ä®oÂnµ¦Å¢¢jµÂ¨³Ä®oÂn¨¼oµ
¦µ¥®¹ÉÁ¡ºÉ°ÊÎµ¦³´»£µ¡µ¦·µ¦ Á}Îµª¦ª¤´Ê·Ê 5.76 ¨oµµ (2546: 2.14 ¨oµµ)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ¦·¬´²¤¸®´º°ÊÎµ¦³´¸É°°Ã¥µµ¦Ä®oÂnµ¦Å¢¢jµÁ¡ºÉ°ÊÎµ¦³´ µ¦Äo
Å¢¢jµ Á}Îµª¦ª¤´Ê·Ê 3.51 ¨oµµ (2546: 0.56 ¨oµµ)
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546
25.

Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
) Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á·
¦· ¬´  ²Â¨³¨»n ¤ ¦· ¬´  ²¤¸  ªµ¤Á¸É ¥µªµ¤´  ª °°´  ¦µ°Á¸Ê ¥ Â¨³µµ¦¸É ¼n ´  µÅ¤n  · ´ ·
µ¤´µ
¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²Å¤nÅoÄo¦µµ¦°»¡´rµµ¦Á·µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥´¨nµª
¦· ¬´  ²Â¨³¨»n ¤ ¦·¬´  ²Å¤n ¤¸  Ã¥µ¥¦³°» ¦ ¦¦¤¦µµ¦°» ¡´  r  µµ¦Á· Á¡ºÉ ° µ¦ÁÈ Î µÅ¦®¦º °
Á¡ºÉ°µ¦oµ
) ªµ¤Á¸É¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥
¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²¤¸ªµ¤Á¸É¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥ÁºÉ°µ¤¸Á· µÂ¨³¤¸®¸Ê·´µ´µ¦Á· °¥nµ
Å¦Èµ¤ ¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²ÁºÉ°ªnµªµ¤´ª °°´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µÄ°µ³Å¤nn¨¦³°¥nµÁ}
µ¦³Îµ´n°¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³¦³ÂÁ· °·µ¦ ¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²¤·ÅoÄo¦µµ¦°»¡´rµ
µ¦Á·°ºÉÁ¡ºÉ°j°´ªµ¤Á¸É¥´¨nµª
)

ªµ¤Á¸É¥oµµ¦Ä®o·ÁºÉ°

¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²¤¸ªµ¤Á¸É¥oµµ¦Ä®o·ÁºÉ°¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´¨¼oµ °¥nµÅ¦Èµ¤ÁºÉ°µ¦·¬´²Â¨³
¨»n¤¦·¬´²¤¸Ã¥µ¥Äµ¦Ä®o·ÁºÉ°¸É¦³¤´¦³ª´ Â¨³¨¼oµ¦µ¥Ä®n °¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²Á}¦·¬´ oµ¤
µ· µÄ®n ¸É ¤¸µ³µ¦Á·¸É¤´É Â¨³Åo¦´ µ¦´ » µµ¦Á· µ¦·¬´  Ä®n ¸É nµ¦³Á« ´´Ê 
¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²¹Å¤nµªnµ³Åo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥°¥nµÁ}µ¦³Îµ´µµ¦ÁÈ®¸Êµ¨¼®¸ÊÁ®¨nµ´Ê
¦·¬´²Â¨³¨»n¤¦·¬´²Åo¦³¤µnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ Ã¥°µ«´¥µ¦¦³Á¤·¨ ° iµ¥¦·®µ¦Á¸É¥ª´ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦nµ¥Îµ¦³®¸Ê °¨¼®¸Ê¸Éoµ°¥¼n  ª´·Êe
)

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

¦µµµ¤´¸ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·µµ¦Á·°´ÅoÂn Á· Â¨³Á· µµµ¦ Á·¨» ¨¼®¸ÊÂ¨³
Áoµ®¸Êµ¦oµ ¨¼®¸ÊÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ Áoµ®¸ÊÂ¨³Á·¼o¥º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª¤¸¤¼¨nµÄ¨oÁ¸¥
´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
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¦·¬´ ¥µ£´r Îµ´ (¤®µ) Â¨³ ¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 Â¨³ 2546

26.

Á¦ºÉ°µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n

¦µ¥µ¦µ¦µ¥µ¦ °µ¦Á·Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2546 Åo¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o°
¨o°´µ¦Â¦µ¥µ¦Äµ¦Á·Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2547 ´¸Ê
•

·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª - »· ¹ÉÅoÂnÃ¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦rÎµª 488,422 µÄµ¦Á·¦ª¤ Â¨³Îµª
77,588 µÄµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´ Á·¤Â¦ª¤°¥¼nÄ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - »· ÅoÂÁ}¦µ¥µ¦Â¥
nµ®µ£µ¥Äo®´ª o°·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥

•

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á«¬ª´»Â¨³¨¡¨°¥Åoµµ¦¨·Îµª 29,263,565 µÄµ¦Á·¦ª¤ Â¨³Îµª
21,905,723 µÄµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´ Á·¤Â°¥¼nÄ¦µ¥Åo°ºÉ ÅoÂ¦ª¤Á}¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³
¦·µ¦
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

EXPRESSED IN THAI BAHT

REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

To The Board of Directors and Shareholders of Yarnapund Public Company Limited

I have audited the consolidated balance sheets of Yarnapund Public Company Limited and
Subsidiaries as at December 31, 2004 and 2003, the consolidated statements of income, changes
in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. I have audited the balance sheets
of Yarnapund Public Company Limited as at December 31,2004 and 2003, the statements of
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial
statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and
completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management,
as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide
a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of Yarnapund Public Company Limited and Subsidiaries and of
Yarnapund Public Company Limited as at December 31, 2004 and 2003, the results of their
operations and their cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted
accounting principles.

(VICHAI JATURANONDA)
Certified Public Accountant
Registration No. 1431
Ast Master Co.,Ltd.
February 18, 2005

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS
AS AT DECEMBER 31, 2004 AND 2003

IN BAHT
CONSOLIDATED
ASSETS

NOTES

2004

THE COMPANY ONLY

2003

2004

2003

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

3

609,557,477

176,822,745

553,988,802

152,138,839

4 , 21

274,006,976

157,678,598

372,730,839

157,742,371

4

697,356,942

483,844,496

496,753,922

356,208,859

21

-

12,105,288

18,500,000

57,199,671

165,215

66,595,436

19,869,395

73,134,249

5

581,447,354

579,372,744

381,481,430

395,211,835

21

-

-

41,158,996

43,617,174

180,764,047

50,156,753

137,861,232

17,121,730

58,191,194

100,284,010

44,697,716

71,075,801

2,401,489,205

1,626,860,070

2,067,042,332

1,323,450,529

7

2,869,915

16,588,560

560,800

15,001,000

9

222,060,087

200,687,382

830,935,609

802,728,809

Trade accounts receivable
- Related parties
- Others, net
Short-term loans to and interest receivables from
related parties
Receivables from sale of property,
plant and equipment
Inventories, net
Advance payment for purchasing of
goods from related parties
Account receivable - Revenue Department
Other current assets

6

Total Current Assets
NON CURRENT ASSETS
Fixed deposits pledged as collateral
Investments in subsidiaries, associates
and related companies
Property, plant and equipment, net

10 , 26

4,855,311,893

3,221,817,153

3,903,575,943

2,430,135,096

Intangible assets, net

8 , 26

5,419,338

5,155,089

4,589,449

4,744,255

264,114

294,299

-

-

204,555,962

610,100,660

155,106,862

560,693,168

Goodwill, net
Deposit for purchasing of machineries
Other non current assets
Total Non Current Assets
TOTAL ASSETS

11

17,712,153

24,718,965

17,712,153

23,808,382

5,308,193,462

4,079,362,108

4,912,480,816

3,837,110,710

7,709,682,667

5,706,222,178

6,979,523,148

5,160,561,239

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (CON' T)
AS AT DECEMBER 31, 2004 AND 2003

IN BAHT
CONSOLIDATED
LIABILITIES AND

THE COMPANY ONLY

NOTES

2004

2003

2004

2003

12

2,341,024,094

1,326,524,264

2,057,648,846

1,165,073,948

21

222,609,122

181,525,198

279,658,860

215,686,500

681,525,013

605,117,510

586,141,981

490,552,264

SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITES
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade accounts payable
- Related parties
- Others
Payable under factoring agreements

-

79,356,957

-

79,356,957

94,078,742

214,472,962

92,710,485

195,000,000

16

260,608,612

218,599,318

215,007,894

185,717,886

13

24,187,913

57,957,330

20,164,991

52,525,477

14

15,036,258

6,344,302

4,644,546

1,563,721

Short-term loans from related parties

21

-

20,148,000

-

10,000,000

Other current liabilities

15

Payable from fixed assets acquisition
Current portion of long-term loans
from financial institutions
Current portion of finance lease liabilities
Current portion of liabilities under
hire purchase agreements

Total Current Liabilities

86,665,005

99,397,866

62,669,697

86,878,569

3,725,734,759

2,809,443,707

3,318,647,300

2,482,355,322

NON CURRENT LIABILITIES
Long-term loans from financial institutions, net

16

1,695,316,823

1,163,651,269

1,393,386,222

959,129,847

Finance lease liabilities, net

13

18,184,389

41,897,018

17,664,166

38,060,774

Liabilities under hire purchase agreements, net

14

31,460,344

13,375,735

10,839,108

3,160,847

1,744,961,556

1,218,924,022

1,421,889,496

1,000,351,468

5,470,696,315

4,028,367,729

4,740,536,796

3,482,706,790

Total Non Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (CON' T)
AS AT DECEMBER 31, 2004 AND 2003

IN BAHT
CONSOLIDATED
LIABILITIES AND

THE COMPANY ONLY

NOTES

2004

2003

2004

2003

17

1,600,000,000

1,060,000,000

1,600,000,000

1,060,000,000

17

1,260,000,000

1,060,000,000

1,260,000,000

1,060,000,000

17

604,368,989

284,427,389

604,368,989

284,427,389

18

5,059,515

3,000,000

5,059,515

3,000,000

SHAREHOLDERS' EQUITY
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share Capital
Authorised share capital
Ordinary share 320,000,000 shares
of Baht 5 each
(2003 : 106,000,000 shares of Baht 10 each)
Issued and paid up share capital
Ordinary share 252,000,000 shares
of Baht 5 each
(2003 : 106,000,000 shares of Baht 10 each)
Premium on share capital
Retain earnings
Appropriated
Legal reserve
Other

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

368,557,848

329,427,060

368,557,848

329,427,060

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

2,238,986,352

1,677,854,449

2,238,986,352

1,677,854,449

TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITY

7,709,682,667

5,706,222,178

6,979,523,148

5,160,561,239

-

-

-

-

Unappropriated

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

IN BAHT
CONSOLIDATED
NOTES

2004

THE COMPANY ONLY

2003

2004

2003

Sales and service

3,525,734,746

2,968,607,228

3,276,269,194

2,766,521,038

Cost of sales and services

3,231,796,045

2,540,218,367

3,080,857,859

2,380,474,465

293,938,701

428,388,861

195,411,335

386,046,573

Selling and administrative expenses

220,642,121

222,355,961

158,864,452

192,321,737

Profit from sales and services

73,296,580

206,032,900

36,546,883

193,724,836

214,055

113,204,452

-

99,977,804

112,634,137

27,462,447

114,644,459

24,699,243

302,984

-

-

347,002,783

151,191,342

318,401,883

Gross profit

Profit on sale of property, plant and equipment
Other income

22

Negative goodwill recognised as incomes /
(Goodwill amortisation)
Operating profit

(30,185)
19

186,114,587

Share of profit of investments from subsidiaries
Share of profit of investments from associates
Profit before interest expenses and income tax
Interest expenses
Income tax
Profit after interest expenses and income tax

-

-

6,834,095

7,229,577

23,596,705

41,367,382

23,596,705

41,367,382

209,711,292

388,370,165

181,622,142

366,998,842

162,982,653

137,846,996

140,134,259

118,084,981

5,538,336

62,574,064

297,580

59,748,059

41,190,303

187,949,105

41,190,303

189,165,802

Loss attributable to minorities before
bussiness acquisition
Net profit for the years

Basic earnings per share

-

1,216,697

-

-

41,190,303

189,165,802

41,190,303

189,165,802

0.19

1.30

0.19

1.30

217,245,902

145,375,900

217,245,902

145,375,900

20

Net profit for the years

Weighted average number of share (shares)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

-

200,000,000

17
18

Increase in share capital

Legal reserve
1,260,000,000

604,368,989

-

319,941,600

284,427,389

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Net profit
Balance as at December 31, 2004

1,060,000,000

Balance as at January 1, 2004
-

1,060,000,000

284,427,389

-

Net profit
Balance as at December 31, 2003

Investing in subsidiary

284,427,389

457,000,000

17

Increase in share capital

-

Premium on
share capital

603,000,000

Issued and paid
up share capital

Balance as at January 1, 2003

NOTES

5,059,515

2,059,515

-

3,000,000

3,000,000

-

-

3,000,000

1,000,000

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

1,000,000

41,190,303
368,557,848

(2,059,515)

-

329,427,060

189,165,802
329,427,060

-

-

140,261,258

IN BAHT
Retained earnings
Appropriated
Legal
reserve
Other
Unappropriated

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

-

-

-

-

-

(115,441,751)

-

115,441,751

Minority interest

41,190,303
2,238,986,352

-

519,941,600

1,677,854,449

189,165,802
1,677,854,449

(115,441,751)

741,427,389

862,703,009

Total

200,000,000

17
18

Increase in share capital

Legal reserve
1,260,000,000

604,368,989

-

319,941,600

284,427,389

284,427,389

284,427,389

-

Premium on
share capital

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Net profit
Balance as at December 31, 2004

1,060,000,000

Balance as at January 1, 2004
-

1,060,000,000

Net profit
Balance as at December 31, 2003

457,000,000

Increase in share capital

17

603,000,000

Issued and paid
up share capital

Balance as at January 1, 2003

NOTES

5,059,515

2,059,515

-

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

1,000,000

-

-

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

41,190,303
368,557,848

(2,059,515)

-

329,427,060

189,165,802
329,427,060

-

140,261,258

IN BAHT
Retained earnings
Appropriated
Legal
reserve
Other
Unappropriated

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

41,190,303
2,238,986,352

-

519,941,600

1,677,854,449

-

189,165,802
1,677,854,449

741,427,389

747,261,258

Total

-

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003
IN BAHT
CONSOLIDATED
2004
Cash flows from operating activities
Net profit for the years
Adjustments to reconcile net profit to net cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation
Intangible asset amortisation
Doubtful accounts (reverse)
Unrealised loss from diminution of inventories
Unrealised loss from foreign exchange rate
Unrealised loss from impairment of investment
Loss from writing off equipments
Profit on sale of property, plant and equipment
Share of profit of investments in subsidiaries
Share of profit of investments in associates
Goodwill amortisation /
Negative goodwill recognised as incomes
Profit from operating activities before
changes in operational assets and liabilities
Decrease (Increase) in operational assets
Trade accounts receivable - Related parties
Trade accounts receivable - Others
Inventories
Advance payment for purchasing of goods
Account receivable - Revenue Department
Other current assets
Other non current assets
Increase (Decrease) in operational liabilities
Trade accounts payable - Related parties
Trade accounts payable - Others
Other current liabilities
Net cash provided by operating acitvities

THE COMPANY ONLY

2003

2004

2003

41,190,303

189,165,802

41,190,303

189,165,802

389,317,677
764,872
(4,659,167)
9,202,000
531,551
100,000
(214,055)
(23,596,705)

262,620,609
333,333
5,817,318
432,458
4,857,768
(113,204,452)
(41,367,382)

310,867,257
323,926
(3,447,819)
3,492,958
531,551
100,000
(6,834,095)
(23,596,705)

216,617,033
333,333
3,776,353
432,458
4,857,768
(99,977,804)
(7,229,577)
(41,367,382)

30,185

(302,984)

412,666,661

308,352,470

322,627,376

266,607,984

(116,328,378)
(208,853,279)
(11,276,610)
(130,607,294)
42,092,816
7,006,811

9,677,206
43,220,606
(61,956,037)
(40,807,730)
(39,239,624)
(11,653,516)

(214,988,468)
(137,097,242)
10,237,447
2,458,178
(120,739,502)
26,378,085
6,096,229

71,146,030
(79,978,334)
92,945,518
(43,617,174)
(17,121,730)
(33,707,705)
(12,705,329)

41,083,924
76,250,462
(12,732,862)

(71,171,502)
(25,245,857)
(19,606,124)

63,972,360
95,432,673
(24,208,872)

(36,473,407)
(47,527,874)
1,829,732

99,302,251

91,569,892

30,168,264

161,397,711

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

-

-

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASHFLOWS (CON'T)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003
IN BAHT
CONSOLIDATED
2004
2003
Cash flows from investing activities
Decrease (Increase) in fixed deposits
pledged as collateral
Decrease (Increase) in short-term loans to and interest
receivable from related parties
Acquisition of subsidiary, net of cash acquired
Cash paid for purchase of investments in subsidiaries
Cash paid for purchase of investments in associates
Cash paid for purchase of property, plant and
equipment (Supplement cash flows information)
Cash paid for purchase of intangible assets
Decrease (Increase) in deposit for
purchasing of machineries
Dividends received from associates
Proceed from disposal of property ,plant and
equipment (Supplement cash flows information)
Net cash used in investment activities
Cash flows from financing activities
Increase in bank overdrafts and short term
loans from financial institutions
Decrease in payable under factoring agreements
Decrease in short-term loans from related parties
Proceed from long-term loans
from financial institutions
Payment of long-term loans from financial insititutions
Proceed from issue of ordinary shares
Net cash provided by financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, Beginning of years
Cash and cash equivalents, End of years

THE COMPANY ONLY
2004
2003

13,718,645

(16,588,560)

14,440,200

(15,001,000)

12,105,288
(6,000,000)

83,816,520
(248,849,440)
-

38,699,671
(6,000,000)

(15,299,671)
(477,590,414)
-

(2,134,941,922)
(1,029,120)

(1,477,672,384)
(5,000,000)

(1,978,183,907)
(169,120)

(1,300,825,815)
(5,000,000)

405,544,697
8,124,000

(416,697,390)
-

405,586,305
8,124,000

(414,773,609)
-

27,674,080
(1,674,804,332)

303,531,271
(1,777,459,983)

102,853,134
(1,414,649,717)

224,902,749
(2,003,587,760)

1,014,125,322
(79,356,957)
(20,148,000)

818,975,729
(29,436,435)
(123,163,907)

892,200,390
(79,356,957)
(10,000,000)

837,055,553
(29,436,435)
-

829,548,312
(255,873,464)
519,941,600
2,008,236,813

655,790,575
(195,048,166)
724,427,389
1,851,545,185

687,708,312
(224,161,929)
519,941,600
1,786,331,416

642,630,576
(189,005,309)
724,427,389
1,985,671,774

432,734,732
176,822,745
609,557,477

165,655,094
11,167,651
176,822,745

401,849,963
152,138,839
553,988,802

143,481,725
8,657,114
152,138,839

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

-

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASHFLOWS (CON'T)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003
IN BAHT
CONSOLIDATED
2004
2003

THE COMPANY ONLY
2004
2003

183,876,971

136,541,588

158,104,050

116,726,457

41,771,177

57,986,536

36,530,421

43,906,220

(2,030,391,290)

(1,605,508,321)

(1,880,445,453)

(1,446,334,973)

(120,394,220)
(57,482,046)

165,879,903
(55,699,919)

(102,289,515)
(52,757,094)

195,000,000
(53,169,220)

26,776,565

17,655,953

10,759,086

3,678,378

SUPPLEMENT DISCLOSURE OF
CASH FLOWS INFORMATION
Cash paid during the years
Interest paid
Tax paid
Property, plant and equipment
The detail of "cash paid for purchase of property,
plant and equipment" is as follow;
Addition during the years
Adjust Increase (Decrease) in payable from
fixed assets acquisition
Decrease in finance lease liabilities
Increase in liabilities under
hire purchase agreements
Return of equipment sold by offseting with
receivable from sale of fixed assets
Cash paid for purchase of property,
plant and equipment

46,549,069

-

46,549,069

-

(2,134,941,922)

(1,477,672,384)

(1,978,183,907)

(1,300,825,815)

7,578,873

185,362,678

96,137,349

126,499,617

214,055
-

113,204,452
(4,857,768)

66,430,221

9,821,909

The detail of "cash received from disposal of
property, plant and equipment" is as follow;
Disposal during the years (Net book value)
Adjust Gain from sale of property, plant
and equipment
Writing off equipments
Decrease in receivable from sale of
property, plant and equipment
Return of equipment sold by offseting with
receivable from sale of fixed assets
Proceed from disposal of property,
plant and equipment

(46,549,069)
27,674,080

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

303,531,271

53,264,854
(46,549,069)
102,853,134

99,977,804
(4,857,768)
3,283,096
224,902,749

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
1.

GENERAL INFORMATION

Yarnapund Company Limited is a company limited . The address of its registered office is at 42
Sukhumvit Rd., Soi 81 Bangjak, Prakanong, Bangkok. The Company has two factories located at 70 Moo
1 Kingkaew-Ladkrabang Road, Rachateva, Bangplee District, Samutprakarn and 3 Moo 7 KingkaewLadkrabang Road, Rachateva, Bangplee District, Samutprakarn.
The principal business operation of The Group is manufacturing and selling of car assembly jigs,
auto parts and stamping dies. In 2003, The Company expanded its production capacity by investing in the
new factory located near the location of existing factory; as a result of the investment, the production
capacity of The Group has increased significantly. As at December 31, 2004, a portion of the new factory
has been used for production.
On January 28, 2004 and February 12, 2004, the shareholders at the Extraordinary Meeting passed
a resolution to register as a public limited company and change its registration name to “YARNAPUND
PUBLIC COMPANY LIMITED.” The Company registered the change of status with the Ministry of
Commerce on March 9, 2004.
The Company has been listed on the Stock Exchange of Thailand on January 13, 2005. “The
Company” means Yarnapund Public Company Limited. “The Group” means Yarnapund Public Company
Limited and its subsidiaries which are YNP Engineering Company Limited and Yarnapund International
Company Limited.
As at December 31, 2004, The Company employs 1,572 staff (2003: 790 staff) and The Group
employs 2,030 staff (2003: 1,140 staff.)

2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated and company
financial statements are set out below;
2.1 Basis of preparation
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with
Thai generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai
Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and
Exchange Act B.E. 2535.
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical
cost convention except as disclosed in the accounting policies below.
For the convenience of the user, an English translation of the consolidated and company
financial statements has been prepared from the statutory financial statements that are issued in the
Thai language.
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CON’T)
2.2 Use of estimates
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting
principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial
statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Actual results may
differ from those estimates.
2.3 Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries, which are those entities in which The Group has an interest of
more than one half of the voting rights or otherwise has power to exercise control over the operations
are consolidated. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to The
Group and are no longer consolidated from the date that control ceases. All intercompany
transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are eliminated;
unrealised losses are also eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary, accounting
policies for subsidiaries have been changed to ensure consistency with the policies adopted by The
Group. Separate disclosure is made for minority interests in the consolidated balance sheet and
consolidated statement of income.
Investments in subsidiaries are reported by using the equity method of accounting in The
Company’s separate financial statements.
A list of The Group’s principal subsidiaries is set out in Note 21.
2.4 Investments in associates
Investments in associates are accounted for by the equity method of accounting. These
are undertakings in which The Group generally has between 20% and 50% of the voting rights, or
over which The Group has significant influence, but which it does not control. Unrealised gains on
transactions between The Group and its associated undertakings are eliminated to the extent of The
Group's interest in the associated undertakings; unrealised losses are also eliminated unless the
transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. The Group’s investment in
associated undertakings includes goodwill (net of accumulated amortisation) on acquisition. Equity
accounting is discontinued when the carrying amount of the investment in an associated
undertaking reaches zero, unless The Group has incurred obligations or guaranteed obligations in
respect of the associated undertaking.
Investments in associates are reported by using the equity method of accounting in The
Company’s separate financial statements.
A list of The Group’s principal associates is set out in Note 21.
2.5 Foreign currency translation
Foreign currency transactions are accounted for at the exchange rates prevailing at the date of
the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet
date are translated into Baht at the exchange rates ruling at that date. Gains and losses resulting from
the settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are recognised in the statement of income.
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CON’T)
2.6 Financial instruments
Financial assets carried on the balance sheet include cash and cash equivalents, trade accounts
receivable and other receivable. Financial liabilities carried on the balance sheet include trade
creditors, leases and borrowings. The particular recognition methods adopted are disclosed in the
individual policy statements associated with each item. The Company did not adopt any derivative
strategies to manage the fluctuation of foreign currency and interest rates.
2.7 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are carried in the balance sheet at cost. For the purposes of the cash
flow statement, cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits held at call with banks,
other short-term highly liquid investments.
2.8 Trade accounts receivable
Trade accounts receivables are carried at anticipated realisable value. An estimate is made for
doubtful receivables based on a review of all outstanding amounts at the year end. Bad debts are
written off during the year in which they are identified.
The Company’s management estimates the allowance for doubtful accounts from the ending
balance of accounts receivable. The estimate encompasses consideration of past collection
experiences and other factors, such as changes in the composition and volume of the receivable, the
relationship of the allowance for doubtful accounts to the receivable and the local economic
conditions.
2.9 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the
first-in, first-out method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly
attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less
all attributable discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods and work in progress
comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related production overheads, the latter
being allocated on the basis of normal operating activities. Net realisable value is the estimate of the
selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses.
Provision is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CON’T)
2.10 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are shown at historical cost less accumulated depreciation.
Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost or the revalued
amount of each asset, except for land which is considered to have an indefinite life, to its residual
value over the estimated useful life as follows;
Building and construction
Machineries and equipment
Stamping dies
Motor vehicles
Furniture and office equipment

20 years
10 years
7-10 years
5 years
3-5 years

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is
written down immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of
the anticipated discounted cash flows from the continuing use of the asset and the amount obtainable
from the sale of the asset less any costs of disposal.
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying
amount and are included in operating profit.
Interest costs on borrowings to finance the construction of property, plant and equipment are
capitalised as part of cost of the asset, during the period of time required to complete and prepare
the property for its intended use. The borrowing costs include interest on long-term borrowing
net of amortisation of related deferred financial cost.
Expenditure incurred addition, renewal or betterment, which results in a substantial increase
in an asset’s current replacement value, is capitalised. Repair and maintenance costs are
recognised as an expense when incurred.
2.11 Computer software
Costs associated with developing or maintaining computer software programmers are
recognised as an expense as incurred. Costs that are directly associated with identifiable and unique
software products controlled by The Group and will probably generate economic benefits exceeding
costs beyond one year, are recognised as intangible assets.
Expenditure which enhances or extends the performance computer software programmers
beyond their original specifications is recognised as a capital improvement and added to the original
cost of the software. Computer software development costs are recognised as assets are amortised
using the straight line method over its useful lives of 3 years.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CON’T)
2.12 Other intangible asset
Other intangible asset is leasehold land which is stated at historical cost and amortized using
the straight line method over its useful live of 20 years.
2.13 Goodwill and negative goodwill
Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of The Group’s
share of the net assets of the acquired subsidiary undertaking at the date of acquisition. Goodwill on
acquisitions is reported in the consolidated balance sheet as a non current asset and is amortised using
the straight-line method over its estimated useful life.
Negative goodwill represents the excess of the fair value of The Group’s share of the net
assets acquired over the cost of acquisition. Negative goodwill, not exceeding the fair values of the
non-monetary assets acquired, is recognised in the statement of income over the remaining weighted
average useful life of those assets; negative goodwill in excess of the fair values of those assets is
recognised in the statement of income immediately.
2.14 Financial leases
Leases of property, plant or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease
at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease
payments. Each lease payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve
a constant rate on the finance balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance
charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged
to the statement of income over the lease period. The property, plant or equipment acquired under
finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset or the lease term.
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee
are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives
received from the lessor) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the
period of the lease.
2.15 Revenue recognition
Sales are recognised on the delivery of goods or on customer acceptance or on the
performance of services. Sales are shown net of sales taxes and discounts, and after eliminating sales
within The Group.
Interest incomes are recognised on an accrual basis.
Rental incomes are recognised on an accrual basis in accordance with the substance of the
relevant agreement.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CON’T)
2.16 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, The Company, including holding
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of The Company. Associates and
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of The Company that gives
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and
officers of The Company and close members of the family of these individuals and companies
associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of
the relationship, and not merely the legal form.

3.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
CONSOLIDATED
2004
2003

Cash on hand
Deposits held at call with banks
Total

4.

1,191,676
608,365,801
609,557,477

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
2004
2003

2,883,709
173,939,036
176,822,745

833,558
553,155,244
553,988,802

1,874,995
150,263,844
152,138,839

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE, NET

Related parties
Trade accounts receivable
Posted cheques received
Total
Others
Trade accounts receivable
Posted cheques received
Accounts receivable pledged under
factoring agreements
Total
Less Provision for doubtful accounts
Net

IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
186,281,825
87,725,151
274,006,976

157,678,958
157,678,598

252,439,141
120,291,698
372,730,839

157,742,371
157,742,371

695,231,214
2,662,518

438,021,608
1,567,204

494,444,227
2,638,229

308,532,022
1,380,187

697,893,732
(536,790)
697,356,942

50,073,002
489,661,814
(5,817,318)
483,844,496

497,082,456
(328,534)
496,753,922

50,073,002
359,985,211
(3,776,352)
356,208,859

Payable which is secured by accounts receivable under factoring agreements is presented in the
consolidated and the company balance sheets as “Payable under factoring agreements”.
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4.

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE, NET (CON’T)
Outstanding trade accounts receivable as at December 31, can be analysed as follows;

Related parties
Up to 3 months
3 - 6 months
6 – 12 months
Over 12 months
Others
Up to 3 months
3 - 6 months
6 – 12 months
Over 12 months
Less Provision for doubtful accounts

5.

IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
274,006,976
274,006,976

157,625,014
53,584
157,678,598

339,525,989 157,688,787
33,204,850
53,584
372,730,839 157,742,371

512,847,947
172,662,682
11,979,143
403,960
697,893,732
(536,790)
697,356,942

475,103,839
1,655,529
7,761,227
5,141,219
489,661,814
(5,817,318)
483,844,496

414,966,396 354,348,465
81,693,596
857,212
187,861
1,675,867
234,603
3,103,667
497,082,456 359,985,211
(328,534) (3,776,352)
496,753,922 356,208,859

INVENTORIES, NET
CONSOLIDATED
2004
2003

Finished goods
Work in progress
Raw materials and supplies
Total
Less Provision for diminution
of inventories
Net

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
2004
2003

57,144,534
421,532,245
112,405,033
591,081,812

200,374,670
296,710,618
82,719,914
579,805,202

49,690,746
232,388,301
103,327,799
385,406,846

185,891,119
132,627,350
77,125,824
395,644,293

(9,634,458)
581,447,354

(432,458)
579,372,744

(3,925,416)
381,481,430

(432,458)
395,211,835
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6.

OTHER CURRENT ASSETS
CONSOLIDATED
2004
2003

Undue input tax
Prepaid interest expenses
Prepaid outsourcing
production expenses
Others
Total

7.

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
2004
2003

1,317,136
5,322,124

34,964,565
14,906,253

1,066,499
5,322,124

34,964,565
14,906,253

12,594,470
38,957,464
58,191,194

19,204,787
31,208,405
100,284,010

5,918,690
32,390,403
44,697,716

21,204,983
71,075,801

FIXED DEPOSITS PLEDGED AS COLLATERAL

As at December 31, 2004, The Group held fixed deposits from commercial banks amounting of
Baht 2.9 million (2003: Baht 16.6 million.) Baht 1.3 million of fixed deposits were used to guarantee the
payment of electricity and gasoline, while the remaining Baht 1.6 million of fixed deposits were pledged
to guarantee quality of services provided by subsidiary to its customers.

8.

INTANGIBLE ASSETS, NET
CONSOLIDATED
PROGRAM
LEASEHOLD COMPUTER

IN BAHT
NET

THE COMPANY ONLY
PROGRAM
LEASEHOLD COMPUTER
NET

As at December 31, 2003
Cost
Less Accumulative amortisation
Net book value

5,000,000
(333,333)
4,666,667

604,550
(116,128)
488,422

5,604,550
(449,461)
5,155,089

5,000,000
(333,333)
4,666,667

85,350 5,085,350
(7,762) (341,095)
77,588 4,744,255

For the year ended
December 31, 2004
Opening net book value
Additions
Amortisation
Ending net book value

4,666,667
(250,683)
4,415,984

488,422
1,029,120
(514,188)
1,003,354

5,155,089
1,029,120
(764,871)
5,419,338

4,666,667
(250,683)
4,415,984

77,588 4,744,255
169,120 169,120
(73,243) (323,926)
173,465 4,589,449

As at December 31, 2004
Cost
Less Accumulative amortisation
Net book value

5,000,000
(584,016)
4,415,984

1,633,670 6,633,670
(630,316) (1,214,332)
1,003,354 5,419,338

5,000,000
(584,016)
4,415,984

254,470 5,254,550
(81,005) (665,021)
173,465 4,589,449

As at December 31, 2004, leasehold with net book value of Baht 4.4 million (2003: Baht 4.6
million) in consolidated and company’s financial statements was pledged as collateral for credit facilities
of bank overdrafts from financial institutions.
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9.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND RELATED COMPANIES
For the year ended December 31, 2004

Investments in subsidiaries
Beginning balance
Share of profit of investments in subsidiaries
Ending balance
Investments in associates
Beginning balance
Share of profit of investments in associates
Purchase of investment
Dividends received
Ending balance
Investments in related companies
Beginning balance
Impairment of investment
Ending balance
Total

IN BAHT
CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
-

602,041,427
6,834,096
608,875,522

200,587,382
23,596,705
6,000,000
(8,124,000)
222,060,087

200,587,382
23,596,705
6,000,000
(8,124,000)
222,060,087

100,000
(100,000)
-

100,000
(100,000)
-

222,060,087

830,935,609

As at August 9, 2004, The Company and Daiso Industry Company Limited agreed to co-establish
the new company, named Yarnapund Daiso (Thailand) Company Limited. Its principal business
operation is to provide Electronic Deposit Painting (EDP) service. The established company has
authorised share capital of Baht 20 million, (40,000 common shares at par value of 500 per share).
Yarnapund Public Company Limited purchased those shares amounting Baht 6 million (12,000 shares at
par value of 500 per share). The remaining of Baht 14 million are sold to Daiso Industry Company
Limited (28,000 shares at par value of Baht 500 per share.)
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9.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND RELATED COMPANIES (CON’T)

Name

Paid-up
Capital
Million Baht

% of Holding
2004
2003
%
%

CONSOLIDATED
Cost method
Equity method
2004
2003
2004
2003
Baht
Baht
Baht
Baht

Associates
YS Pund Company Limited
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
Yarnapund Daiso (Thailand) Company Limited

864
80
20

17.53
25.00
30.00

17.53
25.00
-

151,460,000
20,000,000
6,000,000
177,460,000

151,460,000
20,000,000
171,460,000

164,850,840
51,897,564
5,311,683
222,060,087

161,112,935
39,474,447
200,587,382

5

2.00

2.00

-

100,000

-

100,000

177,460,000

171,560,000

222,060,087

200,687,382

Related Companies
Ratchamongkol Rice Company Limited
Total investments in associates and
related companies
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9.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND RELATED COMPANIES (CON’T)

Name

Paid –up
Capital
Million Baht

% of holding
2004
2003
%
%

THE COMPANY ONLY
Cost method
Equity method
2004
2003
2004
2003
Baht
Baht
Baht
Baht

Subsidiaries
YNP Engineering Company Limited
Yarnapund International Company Limited

300
240

100.00
100.00

100.00
100.00

Associates
YS Pund Company Limited
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
Yarnapund Daiso (Thailand) Company Limited

319,592,021
260,498,392
580,090,413

319,592,021
260,498,392
580,090,413

345,027,080
263,848,442
608,875,522

340,550,237
261,491,190
602,041,427

864
80
20

17.53
25.00
30.00

17.53
25.00
-

151,460,000
20,000,000
6,000,000
177,460,000

151,460,000
20,000,000
171,460,000

164,850,840
51,897,564
5,311,683
222,060,087

161,112,935
39,474,447
200,587,382

5

2.00

2.00

-

100,000

-

100,000

757,550,413

751,650,413

830,935,609

802,728,809

Related Companies
Ratchamongkol Rice Company Limited
Total investments in subsidiaries
associates and related companies
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10. PERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET

Land
As at December 31, 2003
Cost
Less Accumulative depreciation
Net book value

Building

469,926,063 313,271,699
- (66,205,192)
469,926,063 247,066,507

For the year ended December 31, 2004
Opening net book value
469,926,063 247,066,507
Additions
- 16,948,640
Disposals
Transfers of work in progress to fixed assets
- 190,607,407
Depreciation
- (17,105,284)
Ending net book value
469,926,063 437,516,910
As at December 31, 2004
Cost
Less Accumulative depreciation
Net book value

469,926,063 520,827,387
- (83,310,477)
469,926,063 437,516,910

Machineries and
Equipment

IN BAHT
CONSOLIDATED
Stamping
Motor
dies
vehicles

Office
equipment

2,184,880,278 534,358,817 47,723,414 40,167,861
(527,242,188) (121,251,582) (33,860,547) (15,669,666)
1,657,638,090 413,107,235 13,862,867 24,498,195
1,657,638,090
143,841,551
(6,745,614)
630,749,977
(272,707,232)
2,152,776,772

Work in
progress

Total

395,718,196
395,718,196

3,986,046,328
(764,229,175)
3,221,817,153

413,107,235 13,862,867 24,498,195 395,718,196
78,096,793 23,323,258 16,087,395 1,752,093,653
- (813,289)
(19,970)
63,947 (821,420,971)
(82,808,720) (6,063,724) (10,632,717)
408,395,308 30,309,112 29,996,850 1,326,390,878

3,221,817,153
2,030,391,290
(7,578,873)
(389,317,677)
4,855,311,893

2,951,448,276 615,953,270 69,611,759 56,289,503 1,326,390,878 6,010,447,136
(798,671,504) (207,557,962) (39,302,647) (26,292,653)
- (1,155,135,243)
2,152,776,772 408,395,308 30,309,112 29,996,850 1,326,390,878 4,855,311,893
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10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET (CON’T)

Land
As at December 31, 2003
Cost
Less Accumulative depreciation
Net book value

Building

324,048,938 161,921,109
- (52,382,279)
324,048,938 109,538,830

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
Machineries and Stamping
Motor
Equipment
dies
vehicles

Office
equipment

1,745,686,842 451,168,203 43,735,433 31,193,706
(463,014,111) (110,249,988) (32,685,784) (13,760,073)
1,282,672,731 340,918,215 11,049,649 17,433,633

Work in
Progress

Total

344,473,100
344,473,100

3,102,227,331
(672,092,235)
2,430,135,096

For the year ended December 31, 2004
Opening net book value
324,048,938 109,538,830
Additions
- 13,227,477
Disposals
Transfers of work in progress to fixed assets
- 117,061,646
Depreciation
- (9,193,538)
Ending net book value
324,048,938 230,634,415

1,282,672,731
233,178,960
(95,324,060)
448,937,620
(216,733,763)
1,652,731,488

340,918,215 11,049,649 17,433,633 344,473,100
70,698,669 16,178,430 8,052,890 1,539,109,027
- (813,289)
- (565,999,266)
(72,799,233) (4,640,652) (7,500,071)
338,817,651 21,774,138 17,986,452 1,317,582,861

2,430,135,096
1,880,445,453
(96,137,349)
(310,867,257)
3,903,575,943

As at December 31, 2004
Cost
Less Accumulative depreciation
Net book value

2,332,479,363 525,364,533 58,478,950 39,246,595 1,317,582,861
(679,747,875) (186,546,882) (36,704,812) (21,260,143)
1,652,731,488 338,817,651 21,774,138 17,986,452 1,317,582,861

4,889,411,472
(985,835,529)
3,903,575,943

324,048,938 292,210,232
- (61,575,817)
324,048,938 230,634,415
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10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET (CON’T)
Leased assets included above, where The Company and The Group are lessee under finance leases,
comprise motor vehicle, machineries and office equipment with net book value of Baht 174.8 million in
consolidated financial statements and Baht 161.2 million in the company financial statements (2003: Baht
189.0 million and Baht 195.4 million respectively.)
Land, building and machineries in consolidated financial statements and the company financial
statements amounting of Baht 3,475.7 million and Baht 2,892.2 million respectively (2003: Baht 2,436.4
million and Baht 1,800.4 million respectively) are mortgaged as collateral for credit facilities of bank
overdrafts, short-term and long-term loans from financial institutions (Note 12 and 16.)
During the year 2004, The Group and The Company capitalised borrowing cost to cost of
constructed building and cost of acquired machineries amounting to Baht 15.32 million in consolidated
financial statements and Baht 12.54 million in the company financial statements. The borrowing costs
arise from loan specifically entered into for the construction of a new factory and the acquisition and
installation of machineries .

11. GOODWILL AND (NEGATIVE GOODWILL), NET
As at December 31, the details of goodwill and negative goodwill presented in consolidated
financial statements were as follow;
IN BAHT
CONSOLIDATED
2004
2003
Negative goodwill on acquisition of YNP Engineering
Company Limited
Cost
Less Accumulative negative goodwill recognised as income
Net book value
Goodwill on acquisition of Yarnapund International
Company Limited
Cost
Less Accumulative goodwill amortisation
Net book value
Goodwill, net

For the year ended December 31, 2004
Opening net book value
Goodwill amortisation
Negative goodwill recognised as income
Ending net book value

Negative
goodwill
(938,834)
96,291
(842,543)

(1,273,437)
430,894
(842,543)

(1,273,437)
334,603
(938,834)

1,264,752
(158,095)
1,106,657

1,264,752
(31,619)
1,233,133

264,114

294,299

IN BAHT
CONSOLIDATED
Goodwill

Net

1,233,133
(126,476)
1,106,657

294,299
(126,476)
96,291
264,114
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12. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL
INSTITUTIONS
CONSOLIDATED
2004
2003
Bank overdrafts
Short-term loans from financial institutions
Total

93,797,671
2,247,226,423
2,341,024,094

IN BAHT

THE COMPANY ONLY
2004
2003

73,624,264
11,430,116
1,252,900,000 2,046,218,730
1,326,524,264 2,057,648,846

51,173,948
1,113,900,000
1,165,073,948

The Group held bank overdraft facilities from many commercial banks amounting of Baht 225
million (2003: Baht 85 million) under the interest rate of 5.25% - 7.00% per annum (2003: 5.50% 6.50% per annum.) The Group also held short-term loan facilities from many financial institutions in a
form of promissory notes amounting of Baht 1,829 million (2003: Baht 769 million) under the interest
rate of 3.25% - 6.00% per annum (2003: 4.50% - 5.50% per annum) and of bill of exchange amounting of
Baht 753.9 million (2003: Baht 840 million) under the interest rate of 3.60% - 4.50% per annum (2003:
4.00% - 7.60% per annum.) The credit facilities were guaranteed by management of The Company and
were secured over a part of land, building and equipment (Note 10.)
The Company held bank overdraft facilities from many commercial banks amounting of Baht 135
million (2003: Baht 55 million) under the interest rate of 5.75% - 7.00% per annum
(2003: 5.5% 6.5% per annum.) The Company also held short-term loan facilities from many financial institutions in a
form of promissory note amounting of Baht 1,630 million (2003: Baht 630 million) under the interest rate
of 3.27 %- 5.375% per annum (2003: 4.5% - 5.5% per annum) and of bill of exchange amounting of Baht
753.9 million (2003: Baht 840 million) under the interest rate of 3.60% - 4.50% per annum (2003:
4.00% - 7.60% per annum.) The credit facilities were guaranteed by management of The Company and
were secured over a part of land, building and equipment (Note 10.)

13. FINANCE LEASE LIABILITIES, NET
IN BAHT
THE COMPANY ONLY
CONSOLIDATED
2004
2003
2004
2003
Finance lease liabilities
Less Current portion
Finance lease liabilities, net

42,372,302
(24,187,913)
18,184,389

99,854,348
(57,957,330)
41,897,018

37,829,157
(20,164,991)
17,664,166

90,586,251
(52,525,477)
38,060,774

14. LIABILITIES UNDER HIRE PURCHASE AGREEMENTS, NET
IN BAHT
THE COMPANY ONLY
CONSOLIDATED
2004
2003
2004
2003
Liabilities under hire purchase agreement,
net of deferred interest changes
Less Current portion
Liabilities under hire purchase agreement, net

46,496,602
(15,036,258)
31,460,344

19,720,037
(6,344,302)
13,375,735

15,483,654
(4,644,546)
10,839,108

4,724,568
(1,563,721)
3,160,847
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15. OTHER CURRENT LIABILITIES
IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
Accrued income taxes
Accrued expenses
Others

52,702,958
33,962,047
86,665,005

36,232,841
35,225,463
27,939,562
99,397,866

45,779,912
16,889,785
62,669,697

36,232,841
35,225,463
15,420,265
86,878,569

16. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS, NET
Long-term loans from financial institutions net of deferred debt issue costs were as follow;
CONSOLIDATED
2004
2003

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
2004
2003

Loans from financial institutions 1,955,925,435 1,382,250,587
(260,608,612) (218,599,318)
Less Current portion
Long-term loans
1,695,316,823 1,163,651,269

1,608,394,116 1,144,847,733
(215,007,894) (185,717,886)
1,393,386,222 959,129,847

The movements in loans from financial institutions for the year end December 31, 2004 can be
analysed as follows;
CONSOLIDATED
As at January 1, 2004
Additions – Net of deferred debt issue costs
Repayment
As at December 31, 2004

IN BAHT
THE COMPANY ONLY

1,382,250,587
829,548,312
(255,873,464)
1,955,925,435

1,144,847,733
687,708,312
(224,161,929)
1,608,394,116
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16. LONG-TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION, NET (CON’T)
As at December 31, 2004 and 2003, the major loans in consolidated financial statements (after
netting of deferred debt issue cost,) were from commercial banks and financial institutions which were
summarised as follow;
CONSOLIDATED
Contract
No.

Amount
December 31,
(Baht million)
2004 2003

Interest rate
per annum

Repayment terms and conditions
Monthly payable within 84 installments
of Baht 714,286 each
Monthly payable within 60 installments
of Baht 1,000,000 each
Monthly payable within 60 installments
of Baht 455,000 each
Monthly payable within 72 installments
of Baht 1,950,000 each
Monthly payable within 84 installments
of Baht 1,900,000 each
Quarterly payable within 24 installments
of Baht 28,920,000 each
Quarterly payable within 24 installments
of Baht 67,000,000 each

The payment
start from

1.

44

52

MLR

2.

60

20

MLR

3.

30

30

MLR

4.

113

136

MLR-0.75

5.

101

-

MLR-1

6.

455

569

7,MLR

7.

849

306

MLR-1

8.

82

83

MLR-1

Monthly payable within 48 installments
of Baht 4,170,000 each

December 19, 2004

9.

79

122

MLR+1

Monthly payable within 84 installments of
Baht 3,655,657
each. The payments start
from the 54th to 84th installments

October 15, 1999

10.

125

-

MLR-0.25

11.

18

66

5.75,MLR-1 Many minor loan agreements with
different repayment terms

1,956

1,384

Monthly payable within 60 installments
of Baht 2,416,667 each

February 28, 2003
June 30, 2005
November 30, 2004
November 22, 2003
June 30, 2005
March 31, 2003
January 1, 2006

May 31, 2004
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
16. LONG-TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION, NET (CON’T)
As at December 31, 2004 and 2003, the major loans in the company financial statements (after
netting of deferred debt issue cost,) were from commercial banks and financial institutions which were
summarised as follow;
THE COMPANY ONLY
Contract
No.

Amount
December 31,
(Baht million)
2004
2003

Interest rate
per annum

Repayment terms and conditions

The payment
start from

1.

455

569

7, MLR

Quarterly payable within 24 installments
of Baht 28,920,000 each

March 31, 2003

2.

849

306

MLR -1

Quarterly payable within 24 installments
of Baht 67,000,000 each

January 1, 2006

3.

82

83

MLR -1

Monthly payable within 48 installments
of Baht 4,170,000 each

December 19, 2004

4.

79

122

MLR+1

Monthly payable within 84 installments of
Baht 3,655,657
each. The payments start
from the 54th to 84th installments

October 15, 1999

5.

125

-

MLR-0.25

Monthly payable within 60 installments
of Baht 2,416,667 each

6.

18

65

5.75,MLR-1

1,608

1,145

Many minor loan agreements with
different repayment terms

May 31, 2004

. The long-term loans from financial institutions in consolidated and the company financial
statements were guaranteed by management of The Company and are secured over a piece of land,
building and machineries of The Company and the subsidiaries (Note 10.)
.
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
16. LONG-TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION, NET (CON’T)
Following the loan covenants, The Company must comply with the conditions in the debenture
agreement concerning the following;
• The Company must maintain certain financial ratios as required in the agreements.
• The Company must not pay dividends or distribute any kinds of benefit to the shareholder in
amount exceed 50% of net profit.
• The Company must not provide any loans nor give guarantee to other parties.

17. SHARE CAPITAL
At the extraordinary shareholders’ meeting held on February 12, 2004, the shareholders passed the
resolution to change par value of The Company’s shares from Baht 10 to Baht 5 per share to increase
authorised share capital from Baht 1,060 million to Baht 1,600 million by issuing newly 108 million
common shares with par value of Baht 5 per share. After increase of authorised share capital, the
authorised share capital of The Company was Baht 1,600 million with the number of common share of
320 million shares at par value of Baht 5 per share. The Company registered such increase of authorised
capital with the Ministry of Commerce on March 9, 2004.
At the directors’ meeting held on December 1, 2004 and December 20, 2004, the meeting passed a
resolution to approve issue and sale of 40 million new common shares at the selling price of Baht 13.40
per share. After issue of new common shares, The Company’s issued and paid-up capital increased by
Baht 200 million and premium on share capital (less the cost directly attributed to the sell of share)
increased by Baht 320 million. The Company registered the issue of share capital with the Ministry of
Commerce on December 30, 2004.
As at December 31, 2004, the authrorised share capital was Baht 1,600 million with the number of
common share 320 million shares at par value of Baht 5 per shares (2003: Baht 1,060 million, 106 million
shares at par value of Baht 10 per shares) The issued and paid-up share capital was Baht 1,260 million
with the number of share 252 million shares at par value of Baht 5 per share (2003: Baht 1,060 million,
106 million shares at Baht 10 per share) The Company recognised premium on share capital (less the cost
directly attributed to the sell of share ) of Baht 604 million (2003: Baht 284 million.)

18. LEGAL RESERVE
The legal reserve of The Company was established in accordance with the provisions of the Thai
Public Company Limited Act B.E. 2535, which requires the appropriation as legal reserve of at least 5%
of its annual net income after deduction of the deficit brought forward (if any) for the year until the
reserve reaches 10% of the authorised share capital. This reserve is not available for dividend
distribution.

19

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
19. OPERATING PROFITS
profit;

The following expenditure items, classified by nature, have been charged in arriving at operating

Loss from foreign currency exchange rate
Provision for (Reverse of provision for)
doubtful accounts
Unrealised loss from diminution
of inventories
Unrealised loss from impairment
of investment
Goodwill amortisation /
(Negative goodwill recognised as income)
Loss from writing off equipments
Intangible asset amortisation
Depreciation
Royalty and technical supporting fee
Staff costs

IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
3,238,757
6,171,284
3,234,171
6,171,284
(4,659,167)

5,817,318

(3,447,819)

3,776,353

9,202,000

432,458

3,492,958

432,458

100,000

-

100,000

-

30,185
764,872
389,317,677
11,464,083
358,092,510

(302,984)
4,857,768
333,333
222,620,609
22,074,480
275,176,047

323,926
310,867,257
10,822,560
250,898,482

4,857,768
333,333
216,617,033
22,074,480
221,385,241

20. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by the
weighted average number of ordinary shares. During the year, The Company adjusted the number of
ordinary share to coincide with the change on par value of registered shares as discussed in Note 17
assuming that such change had taken place since the beginning of the year.
Earnings per share for the year ended December 31, 2003 for the consolidated and the company
financial statements have been recalculated for comparative purpose with those of current year.

Net profit attributable to shareholders (Baht)
Weighted average number of ordinary shares
in issue (share)
Basic earnings per share (Baht)

CONSOLIDATED AND
THE COMPANY ONLY
2004
2003
41,190,303
189,165,802
217,245,902
0.19

145,375,900
1.30
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
21. RELATED PARTY TRANSACTIONS
A)

Relationship

The relationship between the company, subsidiaries, associates and related companies is as
follows;
Activities

% of
holding

Relationship

YNP Engineering Company Limited

Design and Manufacture
Tooling

100.00

Shareholding and common
directors

Yarnapund International Company
Limited

Manufacture Exhaust
Systems and Press Parts

100.00

Shareholding and common
directors

Walker Exhaust (Thailand) Company
Limited

Assembly of Exhaust
Systems For Sales

25.00

YS Pund Company Limited

Manufacture Exhaust
Systems and Distribute
Pipes

17.53

Electronic Deposit
Painting (EDP) Service
Related

30.00

Ratchamongkol Rice Company Limited Rice Trader and Rice Mill

2.00

Shareholding and directorship

-

Directorship

Subsidiaries :

Name

Associates :

Yarnapund Daiso (Thailand) Company
Limited

Shareholding and directorship
Shareholding and directorship
Shareholding and directorship

Related Companies :
EKS Company Kunuted

Manufacture Steel
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YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003

21. RELATED PARTY TRANSACTIONS (CON’T)
B)

Receivable and loan to related parties
IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003

Trade accounts receivable
YNP Engineering Company Limited
Yarnapund International Company Limited
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
YS Pund Company Limited
Short-term loans to and interest receivable
YNP Engineering Company Limited
Yarnapund International Company Limited
Directors

825,458
63,077
- 97,898,404
696
106,493,745 65,517,646 106,493,745 65,517,646
167,153,231 92,160,952 167,513,232 92,160,952
274,006,976 157,678,598 372,730,839 157,742,371
-

12,105,288
12,105,288

18,500,000
18,500,000

15,016,027
30,078,356
12,105,288
57,199,671

Advance payment for the purchase of
goods
YNP Engineering Company Limited

-

-

41,158,996

43,617,174

Receivable from sale of property, plant
nd equipment
YNP Engineering Company Limited

-

-

19,704,180

33,502,813

125,000
6,053,456
356,000
6,534,456

2,254,965
2,254,965

511,530
3,167
125,000
6,053,456
356,000
7,049,153

2,254,965
2,254,965

Other receivables
YNP Engineering Company Limited
Yarnapund International Company Limited
Yarnapund Daiso (Thailand) Company Limited
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
YS Pund Company Limited

As at December 31, 2004, short-term loan to related companies whose balances in the
company financial statements were Baht 18.5 million bear interest at the average rate of 6.5% per
annum (2003: 6.5% per annum) and were due on call.
The movements in loans to related parties for the year end December 31, 2004 can be
analysed as follows;
IN BAHT
THE COMPANY
ONLY
CONSOLIDATED
As at January 1, 2004

12,105,288

12,105,288
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Loans repayment from related parties
As at December 31, 2004

(12,105,288)
-

(12,105,288)
-
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21. RELATED PARTY TRANSACTIONS (CON’T)
C)

Payable and loans from related parties

Trade accounts payable
YNP Engineering Company Limited
Yarnapund International Company Limited
YS Pund Company Limited
Short-term loans from and interest
payable
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
Directors

CONSOLIDATED
2004
2003

IN BAHT
THE COMPANY ONLY
2004
2003

222,609,122 181,525,198
222,609,122 181,525,198

Other payables
YNP Engineering Company Limited
YS Pund Company Limited

52,513,986
4,717,759
222,427,115
279,658,860

30,997,875
3,960,635
180,727,990
215,686,500

-

10,000,000
10,148,000
20,148,000

-

10,000,000
10,000,000

-

333,261
333,261

170,206
170,206

333,261
333,261

During the year, The Company and The Group have settled all the outstanding short-term
loan from related partied.
The movements in loans from related parties for the year end December 31, 2004 can be
analysed as follows:
IN BAHT
THE COMPANY
ONLY
CONSOLIDATED
As at January 1, 2004
Loans repayment
As at December 31, 2004
D)

10,148,000
(10,148,000)
-

-

Operating revenues and expenses

The pricing policies for transactions between subsidiaries, associates and related companies
are set out below;
- The Company charged the prices of sales and services to its subsidiaries, associates and
related companies approximate to those charged to third parties. The prices of sales and
services charged by the subsidiaries to The Company are made according to agreements.
- Sales of machineries and equipment to subsidiaries, associates and related companies are
transacted at the replacement value of the assets at the transaction date, sales of land are
transacted at the price approximate to those appraised value by independent appraisers.
- For loans, borrowing, interest income and expenses, The Company charges interest by
referring to its cost of debts.
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21. RELATED PARTY TRANSACTIONS (CON’T)
D)

Operating revenues and expenses (Con’t)

The related party transactions during the year ended December 31, are as follow;
IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
Sales of goods and services
YNP Engineering Company Limited
984,769
58,950
Yarnapund International Company Limited
- 130,762,300
497,722
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited 312,852,437 222,740,336 312,852,437 222,740,936
YS Pund Company Limited
721,889,949 518,605,791 721,889,949 518,605,791
1,034,742,386 741,346,127 1,166,489,455 741,903,399
Additional revenues charged to adjust
the sale of prior year
- 41,175,738
YS Pund Company Limited
41,175,738
Other revenues and interest incomes
YNP Engineering Company Limited
1,850,286
794,219
Yarnapund International Company Limited
1,321,224
1,710,529
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
26,212,536
7,185,578 26,212,536
7,185,578
YS Pund Company Limited
859,840
859,840
105,288
105,288
Directors
27,072,376
7,290,866 30,243,886
9,795,614
Sales of fixed assets
YNP Engineering Company Limited
- 95,324,060 36,180,690
846,007 146,189,136
Yarnapund International Company Limited
- 146,189,136
- 146,189,136 96,170,067 182,369,826
Purchases of goods and cost of services
YNP Engineering Company Limited
- 266,682,776 61,919,827
Yarnapund International Company Limited
9,725,462 25,577,756 15,003,521
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
YS Pund Company Limited
723,055,206 562,813,409 722,846,056 542,543,552
2,953,802
379,270
2,953,802
Ekh Company Limited
379,270
723,434,476 575,492,673 1,015,485,858 622,420,702
Other expenses and interest expenses
YNP Engineering Company Limited
211,200
162,500
Yarnapund International Company Limited
675,000
1,824,000
945,000
Walker Exhaust (Thailand) Company Limited
174,250
408,493
174,521
408,493
1,767,256
YS Pund Company Limited
1,767,256
1,941,776
1,083,493
3,976,977
1,515,993
Purchases of fixed assets
- 385,000,000
Directors
- 385,000,000
Purchases of investments in subsidiaries
Directors

-

257,590,413

-

257,590,413
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22. OTHER INCOMES
The other incomes during the year ended December 31, are as follow;
IN BAHT
CONSOLIDATED
THE COMPANY ONLY
2004
2003
2004
2003
Additional revenues charged to adjust
the sale of prior year
Interest income
Rental income and other income
Total

41,175,737
451,870
71,006,530
112,634,137

- 41,175,737
5,633,962 1,936,503
21,828,485 71,532,219
27,462,447 114,644,459

3,143,721
21,555,522
24,699,243

23. SEGMENT INFORMATION
The details of segment information are as follow;
Auto
parts
For the year ended December 31, 2004
Net sales
Segment result
Selling and administrative expenses
Unallocated revenues
Operating profit
Share of profit of investments in associates
Profit before interest expenses and income tax
Interest expenses
Income tax
Net profit

3,436.3
164.3

BAHT MILLION
Stamping
Elimination
dies
entries
514.8
129.6

(425.4)

Total
3,525.7
293.9
(220.6)
112.8
186.1
23.6
209.7
(163.0)
(5.5)
41.2

26

YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003
23. SEGMENT INFORMATION (CON’T)
Auto
parts
For the year ended December 31, 2003
Net sales
Segment result
Selling and administrative expenses
Unallocated revenues
Operating profit
Share of profit of investments in associates
Profit before interest expenses and income tax
Interest expenses
Income tax
Profit after interest expenses and income tax
Loss attributable to minorities before
Business acquisition
Net profit

2,492.63
301.05

BAHT MILLION
Stamping
Elimination
dies
entries
561.95
127.34

(85.97)

Total
2,968.61
428.39
(222.36)
140.97
347.00
41.37
388.37
(137.85)
(62.57)
187.95
1.22
189.17

24. CAPITAL COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
A)

Contracts of property leases

As at December 31, 2004, The Company entered into ten contracts of land and building
leases with related and other companies. The leased areas are used for office buildings and storage
warehouses. Total monthly rental fee for these ten contracts was Baht 742,700 (2003: Baht
1,235,700.)
B)

Capital commitments

As at December 31, 2004, The Company and The Group had the commitment for building construction and acquisition of
machineries and plant equipment of approximately Baht 407.3 million and Baht 442.1 million respectively (2003: Baht 700.9
million and Baht 778.8 million respectively.)

C)

Guarantee

The Company has given guarantees amounting to Baht 616.9 million for bank overdraft,
short-term and long-term loan facilities of subsidiaries (2003: Baht 282.3 million.)
D)

Bank guarantee issued by banks

As at December 31, 2004, The Group had letters of guarantee issued by banks for the
payment of electricity fee and to guarantee the quality of service provide to one customer
amounting of Baht 5.76 million (2003 : Baht 2.14 million.)
As at December 31, 2004, The Company had letters of guarantee issued by banks for the
payment of electricity fee amounting of Baht 3.51 million (2003: Baht 0.56 million.)
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25. FINANCIAL INSTRUMENTS
A)

FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICIES

The principal financial risks faced by The Company and The Group are interest rate risk and
credit risk.
The Company and The Group did not adopt any derivative strategies to manage such
exposures.
The Company and The Group did not intend to engage in trading derivative instruments for
speculative purposes.
B)

INTEREST RATE RISK

The Company and The Group were exposed to interest risks because it held deposits to and
loan from financial institutions. However, The Company and The Group believed that the future
fluctuation on market interest rate would not provided significant effect to their operation and cash
flow; therefore, no financial derivative was adopted to manage such risks.
C) CREDIT RISK
The Company and The Group were exposed to credit risk. However, due to its confined
credit policy and the fact that its major customers are large multinational firms with strong
financial position, The Company and The Group do not anticipate material losses from its debt
collection. The Company and The Group estimated the allowance for doubtful accounts from the
ending balance of accounts receivable. The estimate was made by considering the customer’s past
collection experiences.
D)

FAIR VALUE

The financial assets and liabilities include cash and deposit held from financial institutions,
investment, trade accounts receivable and payable, other receivable and payable, loan from related
parties and long-term loan. Their carried values approximate to their fair values.

26. RECLASSICATION
Certain items in the financial statements as at December 31, 2003 have been reclassified for
comparative purpose to coincide with financial statements as at December 31, 2004. The following
reclassifications are made;
• Intangible assets – net. Computer software amounting Baht 488,422 in consolidated financial
statements and Baht 77,588 in the company financial statements which was previously
presented under property, plant and equipment, is reclassified to the separated item under non
current assets.
• Income from sales of scrap amounting to Bath 29,263,565 in consolidated financial statements
and Baht 21,905,723 in the company financial statements which was previously presented in
other income, is reclassified to present under sales and service revenues.
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