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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 
 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 1,600 ลานบาท บริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อสง
จําหนายโรงงานประกอบ (OEM Part) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002: 
1994 , QS 9000 :1998  ISO 14001 ปจจุบันบริษัท ฯ อยูระหวางการดําเนินการขอรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/TS 16949 ซึ่งเปนมาตรฐานที่บริษัทคายรถยนตใหการยอมรับโดยทั่วไป 

บริษัทฯ มีบริษัทยอยทั้งส้ิน  2 บริษัท  ไดแก บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (YNPE) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน 100 
% ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) อุปกรณ
ตรวจสอบคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment) เพื่อรองรับการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะของ
บริษัทฯ เปนหลัก และบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (YNPI) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน 100 % ประกอบธุรกิจผลิต
ชิ้นสวนสําหรับรถยนตเพื่อสงจําหนายใหตัวกลางศูนยบริการอะไหลของคายรถยนตตางๆ และรานคาอะไหลทั่วประเทศ 
(REM Parts) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุน 3 บริษัท  

1.  บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) 
ซึ่งเปนผูออกแบบพัฒนาและเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต 
TOYOTA ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายทอไอเสีย และชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถโตโยตา และเปนผู
จําหนายเหล็กทอ (Pipe) ใหกับผูผลิตชิ้นสวนรถยนตทั่วไป 

2. บริษัท วอคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด (WETCO) เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ บริษัท เทน
เนโก ออโตโมทีฟ จํากัด (ประเทศอเมริกา) ซึ่งเปนผูออกแบบพัฒนา และเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing 
ของชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถ GM / ISUZU ดําเนินธุรกิจส่ังซื้อชิ้นสวนทอไอเสียจาก YNP เพื่อนํามา
ประกอบและจําหนายแกคายรถ GM/ ISUZU แตเพียงผูเดียว   

3.  บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด (YDT) เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัทไดโซะ อินดัส
ตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทญี่ปุนที่มีความเชี่ยวชาญในดาน EDP นอกจากนั้น ยังมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิต Progressive Die และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะแบบซับซอน โดย Daiso เปนผูผลิตแมพิมพ 
และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะใหคายรถยนต Honda ที่ประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ YDT จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจชุบสี
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ อโลหะดวยระบบกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting)  

ปจจบุัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 1,600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 320 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ถือหุนโดยกลุมตระกูลพันธพาณิชยในสัดสวนรอยละ 45.65 และนักลงทุนสถาบันอื่น อาทิ 
SOMERS (U.K.) LIMITED, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, HSBC (SINGAPORE)NOMENEE PTE LTD, กองทุน
รวมไทยทวีทุน เปนตน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดหลักจาก การจําหนาย ทอไอเสียรถยนต (Exhaust) ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช 
(Accel, Brake and Clutch Pedal) งานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ (Press Part) และเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) โดยในป 
2548 บริษัทฯมีรายไดจากการขาย จํานวน 4,707 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 33.40 จากรายไดจํานวน 3,526 ลาน
บาทในป 2547 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยที่ไดมี
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การยายฐานการผลิต และ ดวยการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐบาลที่สนับสนุนใหเปน Hub of Asia บริษัทมีกําไรจาก
การขายและบริการจํานวน 263 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 186 ลานบาทในป 2547 ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทมี
สินทรัพยรวม 9,813 ลานบาท หนี้สินรวม 6,373 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 3,440 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 1.85 เทา  
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รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

บริษัท : บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”)  
ประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก 

1. ชุดทอไอเสีย (Exhaust System)  
2. ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  
3. ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต และอื่นๆ (Press Part)  

สงจําหนายโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผูคาชิ้นสวน
อะไหลรถยนตทั่วประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัท
ยอยเปนผูออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) อุปกรณ
จับยึดที่ใชในการประกอบชิ้นสวนรถยนต (JIG) อุปกรณตรวจวัดคุณภาพชิ้นงาน (C/F: 
Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ที่ตั้งโรงงาน YNP1  :  70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบงั ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 
ที่ตั้งโรงงาน YNP2  :  3 หมู 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัด สมุทรปราการ 10540 
ที่ตั้งโรงงาน YNPE :  64 หมู 12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัด สมุทรปราการ 10540 
ที่ตั้งโรงงาน YNPI :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107574700165  
โฮมเพจบริษัท : www.yarnapund.com 
โทรศัพท :  02-331-8000, 02-311-1000 
โทรสาร :  02-331-7398 
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1. ปจจัยความเสี่ยง
 

 
ในการประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตของกลุมบริษัทฯ สามารถประเมินปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต ไดดังนี้ 
 

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 
ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากการขายชิ้นสวนรถยนตใหคายรถโตโยตา ดังนั้น หากลูกคามีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวน อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีความสัมพันธอันยาวนานกับคายรถโตโยตา โดยเริ่มเปนผูผลิตชิ้นสวนใหคายรถโตโยตา มาเปนระยะ
เวลานานกวา 30 ป และไดรับความไววางใจตลอดมา นอกจากนั้น บริษัท ฯ ไดเริ่มมีการกระจายฐานลูกคา ไปสู
คายรถยนตอื่นๆ ทั้งนี้ สัดสวนรายไดจากคายรถโตโยตา เพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 51 ของรายไดรวมป 2547 
เปนประมาณรอยละ 55 ของรายไดรวมป 2548 นอกจากรายไดหลักที่มาจากคายรถโตโยตาแลวบริษัทฯมีการ
ส่ังซื้อเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักจากบริษัทในเครือของคายรถโตโยตา คือจากบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) 
จํากัด คิดเปนรอยละ 40 ของตนทุนวัตถุดิบเหล็ก ซึ่งการจัดซื้อนี้ไมมีสัญญาผูกมัดกับบริษัทฯแตอยางใด ถึงแมวา
บริษัทฯมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเหล็กไดจากหลายแหลง  แตบริษัท ฯ เลือกซื้อจากแหลงดังกลาว
เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามที่คายรถกําหนด รวมทั้งราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม 
 

1.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ไดแก เหล็ก คิดเปนรอยละ 71 ของยอดขายในป 

2548 ซึ่งสวนใหญเปนเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศ การผันผวนของราคาเหล็ก และการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน อาจทําใหตนทุนเกิดการผันผวน ปจจัยหลักที่มีผลตอการผันผวนของราคาเหล็กคือสภาวะอุปสงค-
อุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลก ซึ่งอยูเหนือความควบคุมของบริษัทฯ และ ผลกระทบตออัตรากําไรขั้นตน 
จากการเรียกชําระคาชดเชยจากการเพิ่มขึ้น ของวัตถุดิบ  

อยางไรก็ตามบริษัท ฯ สามารถปรับราคาชิ้นงานหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับการเจรจา
ขอตกลงกับลูกคาเปนกรณีไป โดยจะปรับราคาช้ินงานไดทุกๆ   6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคายอนหลัง
เพื่อรับคาชดเชยหากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกวาราคาที่ตกลงกนัในเบื้องตนในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ จึง
ชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได 
1) ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบไมมีการปรับตัวขึ้นอีกจากวันที่บริษัทไดรับอนุมัติใหปรับราคาสินคา และ 
รับคาชดเชยในไตรมาสนั้นๆ จะสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น จากไตรมาสกอน 
2) ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบยังปรับตัวขึ้นตออีกหลังจากวันที่บริษัทไดรับอนุมัตปิรับราคา และ  
ปรับคาชดเชย จะสงผล ใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทในไตรมาสนั้นๆ และ ไตรมาสตอไป อาจไมปรับตัวขึ้น 

หากพิจารณาถึงสภาวการณในปจจุบันที่กําลังเขาสูชวงการเปล่ียนรุนของรถรุนตางๆ ซึ่งจะสงผลให
มีคําส่ังซื้อชิ้นงาน นอยลง  ประกอบกับการเปลี่ยนรุนรถยนตดังกลาวทําใหบริษัทมีโอกาสเสนอราคาขายชิ้นสวน
ครั้งแรกใหม ทั้งนี้รถยนตรุนใหมที่จะ ออกสูตลาดในปหนานั้นคายรถตางๆไดอนุมัติคําส่ังซื้อเรียบรอยแลว โดย
ในคําส่ังซื้อนั้นราคาวัตถุดิบที่ใชเปนราคาคํานวณได อางอิงจากราคาลาสุด (ซึ่งเปนชวงที่ราคาวัตถุดิบเหล็กอยูใน
จุดสูงสุด) ประกอบกับปจจุบันราคาวัตถุดิบเหล็กเริ่มที่จะลดความ ผันผวนและปรับตัวลดลงแลว ดังนั้นจาก
เหตุผลขางตนอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทนาจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจนเขาสูสภาวะปกติ 
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1.3 ความเสี่ยงจากการมีผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และมีอิทธิพลใน
การบริหารงาน 
กลุมตระกูลพันธพาณิชย เปนผูบริหารหลักที่มีความสําคัญมากตอบริษัทฯ เนื่องจากเปนกลุมผูกอตั้งและมี
ประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตมากกวา 50 ป และยังมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกบัคายรถโตโยตา ซึ่ง
เปนลูกคารายใหญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา กลุมตระกูลพันธพาณิชย ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารหลักของ
บริษัทฯ และเปนผูรับผิดชอบในการหาลูกคา ดังนั้น หากขาดกลุมตระกูลพันธพาณิชยแลว อาจทําใหบริษัทฯ 
ประสบปญหาในการรักษาลูกคา และการหาลูกคารายใหมได อยางไรก็ตาม กลุมตระกูลพันธพาณิชย เปนกลุมผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 45.65 จึงมีแรงจูงใจเพียงพอที่จะชวยใหบริษัทฯ 
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้ ความเสี่ยงที่กลุมตระกูลพันธพาณิชย จะออกจากการบริหารบริษัทฯ 
จึงมีนอย ยิ่งไปกวานั้น ที่ผานมา กลุมพันธพาณิชย ยังมีความพยายามที่จะสรางทีมบริหารมืออาชีพ เพื่อคอย
ชวยเหลือบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกจิ อาทิ การสรางทีมการตลาดรับผิดชอบสวนการตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศเพื่อดําเนินงานศึกษาแผนการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต และทําการติดตอกับผูผลิตรถยนต / 
ผูออกแบบชิ้นสวนรถยนตของคายรถตางๆ เพื่อเขาไปทําการเสนองาน ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดในอนาคต ทั้งนี้ กลุมตระกูลพันธพาณิชย จะเปนกลุมที่มีอิทธิพลหลักในการบริหารงาน เนื่องจากถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 45.65 ซึ่งเปนเสียงสวนใหญที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดยกเวนเรื่องที่
กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดให ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจ
ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเห็นไดวาบริษัทมีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคล
ที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ 
อยางชัดเจนและโปรงใส โดยเฉพาะในกรณีการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจ
ควบคุมกิจการรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ 

 
1.4 ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตเปนหลัก โดยมีรายไดคิดเปนอัตราสวนกวารอยละ 95 ของรายไดรวมป 
2546, 2547 และ 2548 ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต มีคูแขงจํานวนมากราย ทั้งผูผลิตชิ้นสวนในประเทศ 
และผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศที่เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย อยางไรก็ตาม เชื่อวา บริษัทฯ จะ
สามารถคงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตได ดวยเหตุผลดังตอไปนี้  

• บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร และไดมาตรฐาน ตั้งแตการผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นสวน
ขึ้นรูปโลหะ 

• คูแขงใหมที่จะมาตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศจะตองใชเงินลงทุนสูงและตองใชเวลาเตรียมการดาน
โรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร เปนระยะเวลานาน  

• การไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจากผูออกแบบและพัฒนาของคายรถยนตตางๆ ไดแก บริษัท 
ซังโกะ จํากัด  บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ จํากัด  บริษัท อินเตอร เซโกะ จํากัด และ บริษัท โชนัน ยูนิ
เทค จํากัด 
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• ในอุตสาหกรรมรถยนต ผูผลิตรถยนตจะส่ังซื้อชิ้นสวนรถยนตแตละชิ้นจากผูผลิตเพียงรายเดียวตลอด
ชวงระยะการผลิต (Part Life) ของรถยนตรุนนั้น ๆ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4-7 ป อีกทั้งยังมีความ
เปนไปไดสูงที่บริษัทผลิตรถยนตจะส่ังซื้อชิ้นสวนชนิดเดียวกันจากผูผลิตเดิมเมื่อมีการวางแผนผลิต
รถยนตรุนใหม เนื่องจากมีความคุนเคย ม่ันใจในคุณภาพสินคา ความชํานาญทางดานเทคนิคและการ
สงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา  

ดวยเหตุนี้ จึงเปนการยากที่ผูประกอบการรายอื่นจะสามารถแขงขันกับบริษัทฯ ในดานตนทุน และเปนการยากที่
จะเจาะกลุมลูกคาเดิมของบริษัทฯ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”) กอตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 2.5 ลานบาท โดยตระกูลพันธพาณิชย ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ (Press Part) โดยเริ่มแรก มีโรงงานตั้งอยูในซอยสุขมวิท 81 ถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพฯ 
ดําเนินการผลิตชิ้นสวนอะไหลสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ จนประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ตอมา
ไดขยายสายการผลิตไปสูชิ้นสวนรถยนตประเภทตางๆ เพื่อจําหนายทั่วประเทศ  

ป 2515  ไดรับคัดเลือกจาก บริษัท ฮีโนมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ ใหเปนผูผลิตชิ้นสวน
ทอไอเสียของคายรถยนต ฮีโน (HINO) แตเพียงผูเดียว  

ป 2517  ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียรถยนต และงานปมขึ้นรูปโลหะ ใหกับ บริษัท โตโยตา มอเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ป 2520  บริษัทฯ ไดสรางโรงงานใหมขึ้น บนพื้นที่ 9 ไร ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และความตองการรถยนตในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น 

ป 2536  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

ป 2539  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และไดเขารวมทุนกับบริษัท ซังโกะ 
จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูออกแบบทอไอเสียรถยนตใหกับคายรถโตโยตา ประเทศญี่ปุน จัดตั้งบรษิัท วาย 
เอส ภัณฑ จํากัด (Y S Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวน
รถยนต และประกอบชุดทอไอเสียรถยนตใหแกคายรถ TOYOTA และเปนผูผลิตชิ้นสวนทอเหล็ก (Pipe) สําหรับ
รถยนตใหแกผูประกอบการทั่วไป ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน YSP รอยละ 18 ของทุนจดทะเบียน 

ป 2542  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 244 ลานบาท และไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร  
โดยมีการผลิตชิ้นสวนรถไถนา จําหนายใหบริษัท รุงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปนผูนําในตลาดรถไถนาใน
ประเทศไทย 

ป 2543  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 360 ลานบาท และไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 
9002:1994 และ QS 9000:1998 

ป 2544  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 469 ลานบาท และเขารวมทุนกับ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศอเมริกา) จํากัด 
ซึ่งเปนผูออกแบบทอไอเสียใหกับคายรถยนต จี เอ็ม (GM)/ อีซูซุ (ISUZU) จัดตั้งบริษัท วอคเกอร เอ็กซอรต 
(ประเทศไทย) จํากัด (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อประกอบชุดทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกะบะ) ใหกับคายรถ GM / ISUZU ปจจุบันบริษัทฯ 
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ยังมีการเซ็นสัญญารวมมือทางดานเทคนิค กับ
บริษัท โชนัน ยูนิเทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนา (Developer) ชิ้นสวนขาคันเรง ขา
เบรค และขาคลัช ใหกับคายรถ ISUZU และเริ่มขยายฐานลูกคาไปยังผูผลิตรถยนตคายอื่น ไดแก คายรถ 
ฮอนดา (HONDA) และ จี เอ็ม (GM) สงผลใหยอดคําส่ังซื้อและปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นมาก  
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กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ไดจัดตั้ง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (YNPE) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจ
หนึ่งของบริษัทฯ และสรางโรงงาน ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือ
ที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking 
Fixture) และ อุปกรณการผลิต (Equipment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุมใหสามารถดําเนินการผลิตไดอยาง
ครบวงจร  

ป 2545  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 603 ลานบาท และกลุมผูถือหุนใหญไดจัดตั้ง บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล 
จํากัด (YNPI) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตเพื่อใชทดแทน
ชิ้นสวนเดิม (REM : Replacement Equipment Manufacturing) และดําเนินการขยายสายการผลิตชิ้นสวน
โลหะไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน รถจักรยานยนต และเครื่องใชไฟฟา 

 ป 2546  เดือนมิถุนายน  บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 722 ลานบาท 

เดือนกันยายน บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและโปรงใส
ในการดําเนินธุรกิจ  เนื่องจากบริษัทฯ มีการทาํธุรกรรมกับ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (YNPE) และ 
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (YNPI) อยางตอเนื่อง โดยใหบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 917 ลานบาท เพื่อเขาซื้อหุน YNPE และ YNPI จากกลุมผูถือหุนใหญ โดยภายหลังปรับ
โครงสราง YNP จะถือหุนใน YNPE และ YNPI ในสัดสวนรอยละ 100 

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 1,060 ลานบาท โดยเปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหกับนักลงทุนภายนอก ซึ่งไดแก นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนอื่นๆ และนําเงินมาใชลงทุนใน
เครื่องจักรสําหรับโรงงานแหงใหม  

ป 2547 เดือนกุมภาพันธ ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชน จํากัด และมีมติใหแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,060 ลานบาท 
เปน 1,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 108 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

เดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติจัดตั้ง บริษัทยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน 20 ลาน โดยเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัทยานภัณฑ 30% และบริษัทรวมลงทุนกับบริษัท ได
โซ อินดรัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) 70% ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานในดานชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: 
Electron Deposit Painting) ประกอบธุรกิจชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา เพื่อรองรับการทําธุรกิจ
ของยานภัณฑใหครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.6 โครงการใน
อนาคต) 

เดือนธันวาคม เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งหมด 40 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแกประชาชน
จํานวน 37 ลานหุน และเสนอขายแกกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม  จํานวน 3 ลานหุน 
โดยหลังจากการเสนอขายครั้งนี้บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,260 ลานบาท และนําหลักทรัพยของ
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนมกราคม 2548 สําหรับหุนสามัญที่ยังไมได
เรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปหลังจาก
ไดเสนอไดทําการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลาในการเรียกชําระ 
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ป 2548 เดือน กุมภาพันธ บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 

เปน 1,214,000,000 บาท และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามสัดสวน การถือ
หุนเดิมคือรอยละ 17.53 และเพิ่มสัดสวนในการลงทุนจากเดิม เปนรอยละ 20.22  

เดือน มีนาคม บริษทัรวมทุน คือ บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด (YDT) ไดเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยเพื่อดําเนินธุรกิจประเภทชุบสีชิ้นชวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting) 
ซึ่งบริษัทดังกลาว เปนการรวมทุนระหวาง บริษัท ไดโซะ อินดัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และบริษัทฯ โดย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 70:30 ตามลําดับ 

เดือน กรกฎาคม เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวา

บริษัทยอยเปนหนวยธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความ
เชี่ยวชาญในดานการผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย ขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช เปนพิเศษ นอกจากนั้น ยงัมีการผลิตชิ้นสวนสําหรับ
รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทยอย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนอะไหล (REM 
Part) เพื่อจําหนายทั่วประเทศ บริษัทยอย YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ซึ่ง
ไดแก แมพิมพ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment)  
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ปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีการใหบริการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดังนี้ 

 
1. ช้ินสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมอื่น  

ผลิตภัณฑของบริษัทฯมีความหลากหลายโดยจะมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมยานยนต สามารถแบงกลุม
ผลิตภัณฑไดเปน 3 กลุม ไดแก 
(1) ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตนั่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจําหนายใหกับรถยนตโตโยตาทุกรุน 

และชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกสิบลอ จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และนิสสันแตเพียงผู
เดียว 

(2) ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สําหรับรถยนตนั่ง และรถบรรทุกขนาด 
1 ตัน 

(3) ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Parts) สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกล
การเกษตร ซึ่งไดแก แฟรมรถยนต, กระเชาแบตเตอรี่, บานพับประตูรถยนต, หมอกรองอากาศ และชิ้นสวนขึ้น
รูปโลหะอื่นอีกกวา 1,700 ชนิด 

  
บริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน มีการแบงการดําเนินงานผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ดังนี้ 
 
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“YNP”) 
ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 1,600 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ในลักษณะของการผลิตแบบ 

OEM (Original Equipment Manufacturing) จําหนายตรง ใหกับผูผลิตรถยนต ผูผลิตรถจักรยานยนต ผูผลิต
เครื่องใชไฟฟา ผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และจําหนายผานบริษัทรวมทุน YSP และ WETCO บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ
หลักดังนี้ 

 ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตนั่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน  และรถบรรทุกสิบลอ   
 ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate Break Clutch) สําหรับรถยนตนั่ง และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน โดย
ปจจุบันบริษัทผลิตชุด ABC สําหรับรถอีซูซุ รุน DMAX และรถโตโยตา รุน ALTIS รุนVIGO รุนYARIS 

 ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Parts) สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกล
การเกษตร 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทผลิตรถยนตเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบชิ้นสวนรถยนต (Drawing) YNP จะรับคําส่ังซื้อจาก
บริษัทผลิตรถยนตคายตางๆ โดยตรง หรือเรียกไดวา บริษัทเปนผูผลิตชิ้นสวน First Tier สวนในกรณีที่บริษัท Developer 
ของคายรถยนตที่รวมลงทุนกับบริษัท ซึ่งไดแก Sango และ Tenneco เปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นสวน YNP จะรับคําส่ังซื้อ
ชิ้นงานขนาดเล็กผานบริษัทรวมทุน YSP และ WETCO โดย YSP และ WETCO จะนํามาผลิต / ประกอบเพิ่มเติมเพื่อสง
จําหนายใหกับบริษัทผลิตรถยนตคายตางๆ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทเปนผลิตชิ้นสวน Second Tier 

 
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (“YNPI”) 

เปนบริษัทยอยของ YNP ซึ่งแตเดิมเปนสายงานหนึ่งของบริษัทฯ ปจจุบันมีทุนชําระแลว 240 ลานบาท 
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต ประเภทชิ้นสวนเพื่อใชทดแทนชิ้นสวนเดิม (Replacement Equipment 
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Manufacturing) เพื่อจําหนายใหกับรานคาอะไหลรถยนตกวา 400 รายทั่วประเทศ นอกจากนั้น YNPI ยังมีการผลิตชิ้นสวน 
REM เพื่อรองรับความตองการของศูนยบริการอะไหลของคายรถยนตตางๆ ไปอีก 10 ป หลังจากหมดชวง OEM Part – life 
(4-7 ป) ตามขอตกลงของบริษัทแม YNP กับคายรถยนตตางๆ ผลิตภัณฑหลักของ YNPI มีดังนี้ 

 ชิ้นสวนอะไหลสําหรับทอไอเสีย  
 ชิ้นสวนอะไหลรถยนตอื่น อาทิ บานพับประตู คานขวางแฟรม ฐานแทนเครื่องยนต และชิ้นสวนงานขึ้นรูป
โลหะประเภทตางๆ  เปนตน 

 
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (“YSP”) 
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ บริษัทซังโกะ จํากัด (Sango Co., Ltd.) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน

ผูออกแบบพัฒนาและเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นสวนทอไอเสีย ใหกับคายรถยนต TOYOTA  ดําเนินธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดใหญ ชุดทอไอเสีย และเหล็กทอ โดย YSP จะมีการสั่งซื้อชิ้นสวนทอไอเสียและชิ้นสวนขึ่นรูปโลหะ
ขนาดกลางถึงเล็กจาก YNP เพื่อนําไปประกอบกับช้ินงานที่ YSP ผลิตและขายให TOYOTA ปจจุบันมีทุนชําระแลว 1,214 
ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 20.22 บริษัท ซังโกะ จํากัด ถือหุนรอยละ 74.25  บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด ถือ
หุนรอยละ 5.04 และบริษัท ซูมิ-ไทย  อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด ถือหุนรอยละ 0.49  

YSP มีผลิตภัณฑหลัก ดังนี้ 
 ชุดทอไอเสีย และชิ้นสวนรถยนต จําหนายใหกับคายรถโตโยตา 
 เหล็กทอ (Pipe) จําหนายใหกับผูผลิตชิ้นสวนรถยนตทั่วไป 

บริษัท วอคเกอร เอ็กซอรต (ประเทศไทย) จํากัด (“WETCO”)  
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจส่ังซื้อ

ชิ้นสวนทอไอเสียจาก YNP เพื่อนํามาประกอบและจําหนายแกคายรถ GM/ ISUZU แตเพียงผูเดียว  ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 80 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 และบริษัทเทนเนโก ออโตโมทีฟ จํากัด ซึ่ง
เปนผูออกแบบพัฒนา และเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นสวนทอไอเสีย ใหกับคายรถ  GM / ISUZU ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 75   
 
2.  เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling)   

บริษัทยอย YNPE มีทุนชําระแลว 300 ลานบาท ซึ่งเดิมเปนสายงานหนึ่งของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบ และ
ผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (Die) อุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ 
(Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment) เพื่อใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต 
Tooling เพื่อจําหนายใหแก YNP เปนหลัก และจะผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบการรายอื่นในกรณีที่มีกําลังการผลิต
เหลือพอ  

 
3.   การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting)
  เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัทไดโซ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) (Daiso) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจรับจางชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 20 ลานบาท 
บริษัท ฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และบริษัทไดโซะ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในดาน EDP 
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และเปนผูผลิตแมพิมพ และช้ินสวนขึ้นรูปโลหะใหคายรถยนต Honda ที่ประเทศญี่ปุน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2.6 โครงการในอนาคต) 
 
2.3 โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ แยกตามผลิตภัณฑ ไดดังนี้ 

 
หมายเหตุ : กลุมบริษัทยานภัณฑไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนในเดือนกันยายนป 2546 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ดังนั้น เพื่อใหสามารถเห็นถึงผลการดําเนินงานรวมของกลุมบริษัท บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสราง โดยมีขอ
สมมติฐานวากลุมบริษัทไดทําการปรับโครงสรางการถือหุน โดยบริษัทแม YNP ถือหุนในบรษิัทยอย YNPE และ YNPI ในสัดสวนรอยละ 100 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545 
 
2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ มีเปาหมายหลัก คือการรักษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย และขยายฐานลูกคาให
ครอบคลุมผูประกอบการรถยนตคายตางๆ ที่มีฐานการผลิตภายในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนมีการพัฒนา
คุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต และระบบการสงมอบสินคา (Quality Cost Delivery) อยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับลูกคาของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีเปาหมายที่จะพัฒนาศักยภาพไปสูผูผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดใหญ โดย
ไดดําเนินการติดตอรับงานประเภทตัวถังรถ และสั่งซื้อเครื่องจักรขนาด 800 - 1,700 ตัน จากตางประเทศเรียบรอยแลว  
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายการผลิต
สวนที่ 2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ                            หนา 17 

 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑ 

 
1. ช้ินสวนขึ้นรูปโลหะ  
ผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ไดแก ทอไอเสีย (Exhaust), ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accel, Brake Pang 

Clutch Pedal; ABC) และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Part) อาทิ แฟรมรถยนต กระเชาแบตเตอรี่ บานพับประตูรถยนต 
และ หมอกรองอากาศรถยนต โดยกลุมบริษัทฯ รับคําส่ังซื้อทั้งในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturing) 
จากผูผลิตรถยนตโดยตรงซึ่งโดยปกติจะเปนการสั่งซื้ออยางตอเนื่องตลอด OEM Part Life (4-7 ป) และรับคําส่ังซื้อใน
ลักษณะครั้งตอครั้ง(ไมมีสัญญาระยะยาว) REM (Replacement Equipment Manufacturing) จากตัวกลางศูนยบริการ
อะไหล ของคายรถยนตตางๆและรานคา อะไหล กวา 400 ราย ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กลุมบริษัทจะเริ่มทําการผลิตในลักษณะ 
REM หลังจากรถยนตรุนนั้นหมด OEM Part Life แลว โดยกลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับบริษัทผลิตรถยนตของคายตางๆ วา
จะทําการจัดเก็บเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไปอีก 10 ป เพื่อผลิตชิ้นสวนอะไหลใหกับศูนยอะไหลของคายรถยนต
ตางๆ 

โดยสามารถจําแนกผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะไดดังนี้ 
 
ชิ้นสวนทอไอเสีย (Exhaust) 
 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย แบบแยกชิ้น และแบบทั้งชุด สําหรับรถยนตนั่ง และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) 
จําหนายใหแกคายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากนั้น ยังเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาด
ใหญจําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และ นิสสัน แตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตใหแก
คายโตโยตามาเปนระยะเวลากวา 30 ป และยังมีความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ไดรับคําส่ังซื้อชิ้นสวนทอไอ
เสียของรถโตโยตาทุกรุน อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดรับความไววางใจจาก คายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ เนื่องจากมีการ
ทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท เทนเนโก 
ออโตโมทีฟ จํากัด (ประเทศอเมริกา) ทําใหวิศวกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดทอไอเสีย และยังมีสวนรวมในการ
ออกแบบปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมกับการใชงานในภูมิภาคเอเชีย 

 
นอกเหนือจากการจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียใหแกคายรถแลวนั้น กลุมบริษัทฯยงัเปนผูนําทางดานการผลิต ทอไอ

เสียประเภทชิ้นสวนเพื่อใชทดแทน (REM Parts) จําหนายใหกับตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคาย รถยนต ตางๆ และ
รานคาอะไหลทั่วประเทศอีกดวย  

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนทอไอเสียรายอื่น ไดแก บริษัทซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรี จํากัด (ผลิตชิ้นสวนทอ
ไอเสียใหคายรถฮอนดา และคายรถมิตซูบชิิ) บริษัท เออรวิน เอ็กซอรต (ประเทศไทย) จํากัด  (ผลิตชิ้นสวนทอไอเสียใหคาย
รถฟอรด / มาสดา) และ บริษัท สยามคารโซนิค จํากัด (ผลิตชิ้นสวนทอไอเสียใหคายรถนิสสัน) เปนตน  
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สวนที่ 2.3 การประกอบธุรกิ
    

ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accel , Brake,  Clutch Pedal; ABC)  
 

ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช จัดเปนชิ้นสวนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต (Safety Part) ซึ่งผูผลิตรถยนตจะให
ความสําคัญเปนพิเศษ และส่ังซื้อชุด ABC จากตางประเทศในลักษณะ CKD Part  (Complete Knock Down Part) หรือ
ส่ังซื้อเปนชิ้นสวนแยกชิ้นเพื่อนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซื้อชิ้นสวน ABC แบบแยกสวน ตอมามีการทํา
สัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ( SUT ) ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนา
ชุด ABC ใหกับคายรถอีซูซุ ทําใหบริษัทฯ มีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิตชุด ABC มากขึ้น และสามารถผลิตชุด 
ABC แบบทั้งชุดตั้งแตป2545 ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่จําหนายชุด ABC ใหกับคายรถยนต 
Isuzu นอกจากนั้น ยังไดนําเทคนิคการผลิตชุด ABC ที่ไดจากการทําสัญญารับความชวยเหลือจาก Shonan Unitec มา
พฒันาเพิ่มเติมจนสามารถผลิตชุด ABC จําหนายใหคายรถ Toyota ทุกรุนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

                                                                                                                                                                                                
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Part) 

 
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่นจําหนายตรงใหกับคายรถโตโยตา (TOYOTA) จีเอ็ม / อีซูซุ (GM/ISUZU) 
ฮอนดา (HONDA) นิสสัน (NISSAN) มิตซูบิชิ (MISUBISHI) ฟอรด (FORD) และมาสดา (MAZDA) โดยสามารถแบงเปน
กลุมผลิตภัณฑไดดังนี้ 
 

 ชิ้นสวนตัวถังรถยนต (Body Part) เชน บานพับประตู คานขวางกันกระแทก แผนกันความรอน 
 ชิ้นสวนระบบสงกําลัง  (Power Train Part) เชน Seat Spring U-Bolt 
 ชิ้นสวนโครงรถยนต (Chassis Parts Group) เชน คานขวางแฟรม (Cross member frame) 
 ชิ้นสวนประกอบเครื่องยนต (Engine Parts) เชน กานปรับสายพาน ฝกดูดน้ํามัน (Strainer oil) ฐานแทนเครื่องยนต 
(Bracket Engine) 

 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับ รถจักรยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร และ

เครื่องใชไฟฟาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯในการขยายสายการผลิตไปสูอุตสาหกรรมอื่น ลดความเสี่ยง จาก
การพึ่งพิง อุตสาหกรรมรถยนตเพียงอุตสาหกรรมเดียว โดยลูกคาสวนนี้ ไดแก ผูผลิตรถจักรยานยนตฮอนดา ผูผลิต
คอมเพรสเซอรคอรปแลนด และผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรรุงเพชร 

 
2.  เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling)  
 บริษัทยอย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลิต เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) เพื่อนํามาใชในขบวนการผลิต

งานขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ
ดังนี้ 

 
 
 
 

                          หนา 18 จของแตละสายผลิตภัณฑ  
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โดยปกติ YNPE จะเริ่มทําการออกแบบ Tooling หลังจากบริษัทแม YNP ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนจาก

บริษัทผลิตรถยนตแลว ซึ่งจะเริ่มกอนการผลิตชิ้นสวนรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ป  
ปจจุบันบริษัท YNPE มีการผลิตแมพิมพขนาดใหญถึงขนาดเล็ก (A-E Class) เพื่อใชผลิตชิ้นสวนรถยนตที่มีขนาด

ใหญไปจนถึงขนาดเล็ก ตัวอยางของผลิตภัณฑตามรูปช้ินสวนรถยนตของกลุมยานภัณฑขางตน เพื่อนํามาใชผลิตชิ้นสวน
รถยนตที่มีขนาดใหญ อาทิเชน บานประตูรถยนต หลังคารถยนต ฝากระโปรงรถยนต กันชน เปนตน บริษัทอื่นที่ดําเนิน
ธุรกิจผลิตแมพิมพ ไดแก บริษัทโคราชไซซังจํากัด บริษัท ลาดกระบังสตีล จํากัด บริษัท โอกิฮาระ (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นเนล ไดรเมคกิ้ง จํากัด (TID) เปนตน  

 
3.  การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting)
   บริษัทรวมทุน YDT มีธุรกิจรับจางชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับ

นโยบายการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปรถยนตแบบครบวงจรของกลุมยานภัณฑ โดยโรงงานชุบสีดวยกระแสไฟฟาของ YDT เปน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เรียกวา Electron Deposit Painting: EDP เปนการชุบโดยใชกระแสไฟฟา ซึ่งทําใหคุณภาพการชุบสี
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสงผลใหกลุมยานภัณฑสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ลดอัตราของเสีย และ
สามารถวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น YDT ไดกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ 2548 และเริ่มเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยและเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548  

 
3.2  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม 
 

1. กลยุทธทางการตลาด 
การควบคุมคุณภาพ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญมากในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มี

ขอผิดพลาด อาจทําใหเกิดความเสียหายกับลูกคาในวงกวาง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการ
พัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงานทั้งในระหวางกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตร รับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994 และ QS 9000 :1998 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตซึ่งเปน
มาตรฐานที่บริษัทคายรถยนตใหการยอมรับโดยทั่วไป และขณะนี้ บริษัทกําลังดําเนินการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ISO/TS 16949 ซึ่งคาดวาจะไดรับภายในป 2549 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลจากผูผลิตรถยนตในดานตางๆ อาทิ 
รางวัล Outstanding Performance Supplier จากคายรถโตโยตา รางวัลกลุมคิวซี ชนะเลิศ จากคายรถฮีโน และรางวลั 
Quality Plus Supplier จาก Copeland เปนตน 

สําหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต Tooling ที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถผลิต Tooling ที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย YNPE ไดรับ
ประกาศนียบัตร ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนการยืนยันและเสริมสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเดิม และเปนการดึงดูดลูกคา
ผูผลิตรถยนตรายใหมๆ อีกดวย 

การสงมอบ 
นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการบริการที่ดีตอลูกคาโดยมุงเนนการ
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สงมอบสินคาตรงตอเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใตระบบ TPS(TOYOTA Production System) โดยนํา
หลักการJust-In-Time : JIT มาใช ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงมอบชิ้นงาน
ใหถึงมือลูกคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลดตนทุนในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัลจากคายโตโยตา ใหเปน
บริษัทตนแบบในการนําระบบTPSมาใชอยางมีประสิทธิภาพดานการบริหารการผลิต 

 
ศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร 
กลุมบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแตการออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูป

โลหะ โดย กลุมบริษัท ฯ มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องปม (Press Machine) ขนาดตั้งแต 
35 ถึง 1,700 ตัน รวมกวา 120 เครื่อง เครื่องเชื่อม (Welding Machine) เครื่องดัดทอระบบคอมพิวเตอร (CNC Bending) 
เครื่องขึ้นรูปช้ินงาน (Forming Machine) และอ่ืนๆ รวมกวา 350 เครื่อง ทําใหบริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานได
หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากนั้น YNPE ยังมีวิศวกรออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย 
โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided Manufacturing) จํานวน 12 เครื่อง และเครื่อง CNC 
(Computer Numerical Control) จํานวน 14 เครื่อง สามารถออกแบบและผลิต Tooling ไดอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน  

การรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ 
บริษัทฯ ดําเนินนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ มาโดยตลอด เห็นไดจาการเปนผูผลิตชิ้นสวน

ใหคายรถโตโยตา และฮีโนมาเปนระยะเวลากวา 30 ป และเริ่มเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับคายรถอีซูซุ ตั้งแตป 2542  
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนของคายรถตางๆ (Developer) 
นอกจากคายรถยนตแลว บริษัทฯ ยังสรางความสัมพันธอันดีกับ Developer ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นงานของ

คายรถตางๆ ซึ่งสรุปความสัมพันธและสาระสําคัญของสัญญา ไดดังตอไปนี้ 
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับ บริษัท ซังโกะ (SANGO) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบ
ชิ้นสวนทอไอเสียของคายรถโตโยตา จัดตั้งบริษัท YSP ผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตและทอไอเสีย ใหกับ
คายรถโตโยตา 

 
วันที่ทําสัญญา 29 มิถุนายน 2548 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต Mufflers, Exhaust pipes, Pedal, Instrument panel, Door Impact 

beams สําหรับคายรถ โตโยตา 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 28 มิถุนายน 2553 
คาตอบแทน 1.5%ของผลตางของจํานวนยอดขายผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตโดยหัก

คาใชจายแลว   
 
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับบริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (TENNECO 

AUTOMOTIVE) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบชิ้นสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ จัดตั้งบริษัท WETCO 
ดําเนินการประกอบและจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ โดยสั่งซื้อชิ้นสวนจาก YNP 
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วันที่ทําสัญญา 15 กรกฎาคม 2542 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชุดทอไอเสียสําหรับคายรถ จี เอ็ม / อีซูซุ 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ตออายุสัญญาเปนรายป 
คาตอบแทน คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ 

 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท อินเตอร เซโกะ  (Inter seiko) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบ
และพัฒนาชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถฮอนดา  

 
วันที่ทําสัญญา 8 ตุลาคม 2544 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะเพื่อขายใหกับบริษัท Y-TEC (ผลิตรถยนต HONDA) 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา มีผลจนกวาบริษัทฯ จะเลิกผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต 
คาตอบแทน คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ 

 
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค (Shonan Unitec) จํากัด  ซึ่งเปนผูออกแบบ
และพัฒนาชิ้นสวน ABC และช้ินสวนรถยนตใหกับคายรถอีซูซุ ทําใหบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและไดรับ
ความไววางใจในการรวมมือออกแบบชุด ABC ของรถยนตหลายรุน  

 
วันที่ทําสัญญา 26 เมษายน 2543 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนบานพับ, ชิ้นสวนขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2550 
คาตอบแทน - คาสิทธิทั้งส้ิน 40 ลานเยน (ทยอยจาย 12 ลานเยน วันที่ 30 กันยายน 

2543, 16 ลานเยน วันที่ 30 กันยายน 2546 และ 12 ลานเยน วันที่ 
30 กันยายน 2545) 

- คาสิทธิ จํานวน 4.3 ลานเยน / ผลิตภัณฑ กําหนดจายทุก 6 เดือน 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ไมมีภาระจายคาสิทธิสําหรับชุด ABC ที่จําหนายใหคายรถ Toyota 
 
กลยุทธการตลาดที่กลาวมานี้ชวยใหกลุมบริษัทฯไดรับความไววางใจ ทั้งในดาน Know-how และคุณภาพสินคา 

จากผูผลิตรถยนตและทําใหบริษัท ฯ ไดรับคําส่ังซื้ออยางตอเนื่อง 
 

2. กลุมลูกคาเปาหมาย 
 
กลุมลูกคาชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมาตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนการขยายฐานการผลิตไปยังชิ้นสวนอื่นๆ ของลูกคาปจจุบัน ควบคูไป
กับการติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทฯ ไดแก  
กลุมผูประกอบการรถยนต :  Toyota Group, Isuzu /GM Group, Honda Group, Ford & Mazda Group, 
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Mitsubishi Group, Nissan Group, Hino Motor 
กลุมผูประกอบการรถจักรยานยนต :  Honda Group 
กลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟา  :  Emerson (Copeland)  
กลุมผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร  :  โชคชัยจักรกลการเกษตร      
 

 
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ผลิตและออกแบบชิ้นสวนรถยนต ดังนี้ 

คายรถยนต รุนที่ผลิต รุนที่รวมมือออกแบบ 
TOYOTA CAMRY 

COROLLA 
ALTIS 
SOLUNA  
VIOS 
SPORT RIDER 
HILUX TIGER 
HILUX IMV / VIGO 
HIACE 

YARIS 

CAMRY 
COROLLA 
ALTIS 
SOLUNA 
VIOS 
SPORT RIDER 
HILUX TIGER 
HILUX IMV / VIGO 

ISUZU D-MAX D-MAX 
GM CHEVROLET ZAFIRA 

CHEVROLET OPTRA 
CHEVROLET ZAFIRA 
 

HONDA ACCORD 
CITY 
CIVIC 
CRV 
JAZZ 

CITY 

HINO TRUCK  - 
NISSAN CEFIRO 

SUNNY 
UD TRUCK 

- 

MITSUBISHI CEDIA - 
FORD FORD RANGER - 
MAZDA MAZDA FIGHTER  
DAIMLER CHRYSLER GRAND CHEROKEE - 
VOLVO VOLVO S80/70/60 - 
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเชน 
ธุรกิจ ช่ือบริษัท รุนที่ผลิต 

รถจักรยานยนต บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท สยามโกช ิจํากัด 

HONDA DREAM 

เครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท โชคชยัจักรกลการเกษตร จาํกัด SINGH-SIAM 
RUNGPETCH 

เครื่องใชไฟฟา บริษัท อิเมอรสันอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด COPELAND DIGITAL, 
QUANTUM, QUEST, SUMMIT, 
TENDEM 

ลูกคาเครื่องมือที่ใชการผลิต (Tooling)   
ลูกคา Tooling แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ลูกคาชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะของ YNP และลูกคาภายนอก โดยกลุมบริษัท

ฯ มีสัดสวนการขายแกลูกคาทั้ง 2 ประเภท ในอัตราสวนรอยละ 67 : 33 ยอดขาย Tooling ป 2547  และ 72 : 28 ของ
ยอดขาย Tooling  ป 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับคําส่ังซื้อจากลูกคาภายนอกตอเมื่อมีกําลังการผลิตเหลือ 

 
   บริษัทฯ มีรายไดจากการขายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินเสมือนรวม โดยจําแนกตามกลุม
ลูกคาไดดังนี้ 

คายรถยนต 
ป 2546 

รอยละตอยอดขาย 
ป 2547 

รอยละตอยอดขาย 
ป 2548 

รอยละตอยอดขาย 
TOYOTA 43.3 51.74 54.35 
GM / ISUZU 18.1 20.25 19.85 
HONDA  3.6 4.6 3.91 
HINO  1.5 2.77 3.36 
ผูผลิต / จําหนายชิ้นสวนรถยนต 
และผูประกอบรถยนตรายอื่นๆ 30.4 17.24 16.07 

เครื่องใชไฟฟา 2.0 2.03 1.83 
เครื่องจักรกลการเกษตร  0.9 1.28 0.02 
รถจักรยานยนต  0.2 0.09 0.50 

 
3.  การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

 
ชองทางการจัดจําหนาย ของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 

 การจําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสวนใหญเปนการจําหนายแกผูผลิตรถยนตโดยตรง (First Tier) และผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนตซึ่งส่ังซื้อชิ้นสวนเพื่อนําไปผลิตเพิ่มเติม และประกอบจําหนายแกผูผลิตรถยนตตางๆ (Second 
Tier) ในลักษณะ OEM ซึ่งเปนการผลิตตามคําส่ังซื้อและสงมอบชิ้นงานในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการ
กาํหนดจํานวนคําส่ังซื้อใน เบื้องตนลวงหนา และมีการยืนยันเปนรายเดือน 

 การจําหนายชิ้นสวน REM เปนการจําหนายแบบครั้งตอครั้ง (ไมมีสัญญาระยะยาว) ใหกับตัวกลาง
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ศูนยบริการอะไหลของคายรถยนตตางๆ และผูคาสงรายใหญของแตละภูมิภาคกวา 400 ราย ทั่วประเทศ 
โดยผูส่ังซื้อดังกลาวจะทําการกระจายสินคาใหกับศูนยบริการยอยของคายรถยนตและผูคาปลีก อีกทอดหนึ่ง 

 การจําหนาย Tooling เปนแบบครั้งตอครั้งและไมมีสัญญาระยะยาว ใหกับบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งส่ังซื้อ 
Tooling ลวงหนากอนการผลิตรถยนตรุนใหม  

ทั้งนี้ การกําหนดราคาขายชิ้นงานของบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่บริษัทฯ เปนผูผลิตแบบ First Tier และ Second Tier 
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะใชวิธีตนทุนบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต ตนทุนของชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนเครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช (Process Cost) และตนทุนโซหุย (Overhead) จะถูกนําไปบวกกับอัตรากําไรที่บริษัทฯ
ตองการเพื่อเปนราคาขายเสนอแกลูกคา 
 
4. ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต 
 
อุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะใน

ดานการสงออกและดานการจางแรงงาน และยังเปนอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งสงผล
กระทบตอความตองการในการผลิตชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศ นับเปนสัญญาณที่ดีตออุตสาหกรรมยานยนตไทยที่ใน
ป 2548 อุตสาหกรรมยานยนตสามารถชวยสรางรายไดใหกับประเทศหลายแสนลานบาท และกอใหเกิดการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ยังสงผลใหประเทศไทยในฐานะประเทศผูผลิตรถยนตและประเทศผูสงออกรถยนตมีลําดับสูงขึ้น 
ซึ่งนับเปนประวัติศาสตรของประเทศไทยที่แสดงถึงความพรอมในการกาวสูการเปน " Hub of ASIA " โดยถือไดวาเร็วกวา
เปาหมายที่กําหนดไวถึง 1 ป 
 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 – 2541 อุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนอุตสาหกรรมเดียวที่มีการฟน
ตัวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และในปจจุบันประเทศไทยไดกาวสูการเปนฐานการผลิตยานยนตคุณภาพชั้นนําระดับโลก
ในภูมิภาคอาเซี่ยน โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ การใหการสนับสนุนของรัฐบาลไทย โดยมีการวางระบบโครงสรางการ
พัฒนาพื้นฐานไวเปนอยางดี บวกกับความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยที่เติบโตดวยคุณภาพ
สอดรับกับอุปสงคของตลาดภายในประเทศและตลาดสงออกที่เพิ่มขึ้น และที่เหนืออื่นใด คือ การผนึกกําลังความรวมมือ
ระหวางชาติตาง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนที่เปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น ซึ่งสงผลใหสินคาในอาเซี่ยนมีประสิทธิภาพและการ
แขงขันเพิ่มขึ้นในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสนธิสัญญา AFTA (ASEAN Free Trade Area) และ AICO (ASEAN 
Industrial Cooperation) ซึ่งภายในป 2547  ตามขอตกลงในสนธิสัญญา AFTA นั้น สมาชิก 6 ประเทศ ไดแก ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน และ สิงคโปร จะตองเรงลดภาษีนําเขาสินคาใหเหลือ 0-5%  ปจจัยดังกลาวสงผลให
ผูประกอบรถยนตหลายคายตัดสินใจเลือกใชไทยเปนฐานการผลิต อาทิ  

 โครงการสรางยายฐานกําลังการผลิตมายังประเทศไทย ของคายโตโยตา โดยการสรางโรงงานแหงใหม บนเนื้อ
ที่ประมาณ 2,000 ไร  และจะเริ่มกอสรางโรงงานแหงนี้ในกลางป 2548 คาดวาในตนป 2550 จะแลวเสร็จ โดย
โรงงานแหงใหมจะทําการผลิตรถปกอัพ ในโครงการ IMV มีกําลังการผลิตอยูที่ 100,000 คัน มีมูลคาการลงทุน
ทั้งส้ิน 15,000 ลานบาท สามารถสรางการจางงานได 2,000 คน ดาน โรงงาน Gateway จะมีการขยายกําลัง
การผลิตจากเดิม 110,000 คันตอป เปน 200,000 คันตอป ภายในป 2549 ซึ่งการสรางโรงงานใหมนี้จะทําให
โตโยตามีกําลังการผลิตถึง 190,000 คันตอป และสามารถสรางการจางงานใหกับคนไทยไดอีก 3,500 คน โดย
จะทําให ป 2550 ยอดการสงออก รถยนตของโตโยตาจะเพิ่มสูงถึง 250,000 คัน จากเดิมที่มีเพียง 150,000 คัน 
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และ ที่สําคัญกําลังการผลิตรถยนตของโตโยตาตอปจะเพิ่มขึ้นจาก 350,000 คันในป 2548 เปน 550,000 คัน
ในป 2550 

 โครงการขยายกําลังการผลิตและการลงทุนอื่นๆของมิตซูบิชิสําหรับรถยนตกระบะไทรทันขนาด 1 ตัน ซึ่งเปน
รถยนตรุนหลักที่ผลิตที่โรงงานแหลงมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกไปทั่วโลก  

 โครงการลงทุน 1,450 ลานบาท ของฮอนดา เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเครื่องยนต ของโรงงานผลิตและประกอบ
รถยนตในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการขยายโรงงานจะสามารถเพิ่มกําลังการ
ผลิตกระบอกสูบและฝาสูบเคร่ืองยนต จากจํานวน 150,000 ชิ้น เปน 300,000 ชิ้นตอป และทําใหโรงงานใน
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตเครื่องยนต ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของฮอนดาทั่วโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และ จีน โดยการขยายโรงงานครั้งนี้จะแลวเสร็จภายใน 9 เดือน (เมษายน 2549) และสวนหนึ่งจะสงออก
ประมาณ 225,000 ชิ้นตอป ไปยังประเทศตาง ๆ เชน บราซิล ตุรกี อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
เวียดนามและไตหวัน  

 โครงการใชไทยเปนฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตันเพื่อสงออกของกลุมอีซูซุ และ จีเอ็ม โดยอีซูซุไดขยายโรงงานที่
นิคมอุตสาหกรรม Gateway  ฉะเชิงเทรา  บริษัทแมที่ญี่ปุนไดประกาศวาจะทุมเงิน 3,850 ลานบาท (10,000 
ลานเยน) ภายในป 2550 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตรถกระบะในประเทศไทย ใหรับกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ใน
ขั้นตน ภายในป 2550 ศักยภาพการผลิตในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 3 แสนคันตอป โดยในจํานวนนี้เปนรถ
เพื่อการสงออก 5 หมื่นคัน ซึ่งในป 2548 อีซูซุ ขายรถได 1.7 แสนคัน ซึ่งสวนใหญเปนรถกระบะ 1 ตัน  

 
 ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้น ไดแก การยายฐานการผลิตรถยนตของคายรถตางๆมายังประเทศ

ไทย ซึ่งเปนศูนยกลางทั้งการผลติเพื่อจําหนายภายในประเทศ และยังเปนศูนยกลางในการผลิตเพื่อสงออกไปยัง
ตางประเทศ ซึ่งในป 2548 ที่ผานมา คายรถตางๆไดเพิ่มสัดสวนการผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น จึงสงผลใหการผลิตรถยนต
ขยายตัวอยางตอเนื่อง เชน คายรถโตโยตา คายรถจีเอ็ม/อีซูซุ คายรถมิตซูบิชิ เปนตน  นอกจากนั้น ปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่สงผลใหการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้น ไดแก การที่บริษัทผูผลิตรถยนตมีการสงเสริมการขายในประเทศเพิ่มขึ้น เชน การให
ผอนชําระดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา หรือ การจัดงานนิทัศการแสดงสินคาเกี่ยวกับยานยนต เปนตน ประกอบกับอุปสงคในการ
ซื้อรถยนตเพื่อทดแทนรถรุนเกาที่ทยอยหมดอายุ ปจจัยดังกลาวยังสงผลใหยอดจําหนายรถยนตในประเทศเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2542 – 2548 

 
 ในป 2548 ประเทศไทยมียอดขายรถยนตในประเทศรวมทั้งส้ิน 703,405 คัน ซ่ึงคิดเปนอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 
12.36 เมื่อเทียบกับป 2547 โดยยี่หอที่สามารถขายไดเปนอันดับ 1 คือ โตโยตา ขายไดจํานวน 277,955 คัน มีสวนแบงใน
ตลาด รอยละ 39.52 อันดับ 2 ไดแก อีซูซุ มียอดขายทั้งส้ิน 176,718 คัน มีสวนแบงในตลาด รอยละ 25.12 และ อันดับ 3 
ไดแก ฮอนดา มียอดขายทั้งส้ิน 58,515 คัน มีสวนแบงในตลาด รอยละ 8.32 
 บริษัทฯ คาดวาในป 2549 ประเทศไทยจะมียอดจําหนายรถยนตภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแขงขัน
เปดตัวรถยนตรุนใหมของคายตางๆ เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดมากขึ้น บวกกับแรงกระตุนการซื้อขายภายในประเทศจาก
งาน Motor Show ที่จัดขึ้นปละ 2 ครั้ง 
 สวนการสงออกรถยนตของไทยนั้น มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด และยังมีศักยภาพในการขยายตัวในระยะยาว 
เนื่องจากรัฐบาลไทยไดสนับสนุนบริษัทรถยนตรายใหญ เชน GM โตโยตา อีซูซุ ฟอรด มาสดา และฮอนดา ในการเลือก
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อการสงออกที่สําคัญของเอเซีย โดยในป 2548 มีการสงออกรถยนต จํานวน 
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440,715 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2547 คิดเปนอัตรารอยละ 32.72  
นอกจากนั้น มูลคาการสงออกรถยนต และชิ้นสวนรถยนต ในรูปแบบเครื่องยนต ชิ้นสวนอะไหล อุปกรณจับยึดและ

แมพิมพ รวมถึงชิ้นสวนสําหรับโรงงานประกอบ (OEM Parts) ยังมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2547 ซึ่งมีมูลคาการสงออกรวม
เทากับ 47,432 ลานบาท เปนมูลคาเทากับ 91,221 ลานบาทในป 2548 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโต เทากับรอยละ 72.71 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต 

 แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตของไทยยังนาจะเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่
กําลังทยอยฟนตัวขึ้น ประกอบกับที่กลาวมาแลวคือรัฐบาลไทยไดมีการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต
รถยนตในเอเซีย ซึ่งปจจุบันสามารถดึงดูดผูผลิตรถยนตรายใหญทั้งในญี่ปุนและอเมริกาใหมาตั้งฐานการผลิตในประเทศ
ไทยเพื่อเปนฐานการสงออกสูตลาดโลก ซึ่งทําใหภาคการสงออกของอุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นับวาเปน
ผลดีอยางยิ่งตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาขาดดุลการคา ซึ่งหาก
อุตสาหกรรมยานยนตมีการเจริญเติบโตดานการสงออกมากขึ้นก็จะชวยลดปญหาขาดดุลการคาไดสวนหนึ่ง และบริษัทฯ 
ยังเชื่อวาผูผลิตรถยนตรายใหญเหลานี้จะเพิ่มการใชชิ้นสวนในประเทศมากขึ้น เนื่องจากเปนการประหยัดตนทุนคาขนสง 
และตนทุนอื่นๆ ซึ่งปจจุบันนี้ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตของไทย ไดพัฒนาการผลิตชิ้นสวนรถยนตจนไดคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของผูผลิตรถยนตรายใหญของโลก   

และจากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนตไดครบ 1 ลานคัน เร็วกวาเปาหมายที่ตั้งไวเดิม สงผลให
รัฐบาล ไดปรับเปาหมายใหมใหประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนตครบเปาหมาย 2 ลานคัน ภายในป พ.ศ.2553 
เนื่องจากไดพิจารณาแนวโนมความเปนไปไดและการประเมินจากปจจัยตางๆ แลวก็ถือวามีความเปนไปไดคอนขางสูง แต
ตองขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศเปนหลักดวย 
 ปจจุบันภาครัฐไดมีการพัฒนาโครงการหลายโครงการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย โดย
ประกอบดวยโครงการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน (Supplier Development Program, SDP) ซึ่งเปนโครงการภายใตแผนปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมดวยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และ
สถาบันยานยนต   โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นสวนยานยนต ภายใตแผนปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรม   โครงการถายทอดเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญี่ปุน ผานสถาบัน
ยานยนต ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนผาน 4 องคการใหญ คือ Japan External Trade Organization 
(JETRO), Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Overseas Development Corporation (JODC), 
และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) และ โครงการจัดทําขอมูล
อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Benchmarking)ของอุตสาหกรรมยาน
ยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารการจัดการ 

 โครงการของภาครัฐดังกลาวจะสงเสริมใหผูผลิตชิ้นสวนภายในประเทศไทย  สามารถพัฒนาชิ้นสวน
ภายในประเทศ จากชิ้นสวนที่มีมูลคาต่ํา (Low value added) เชน ชิ้นสวนเล็กๆ ประเภท press part ไปสูชิ้นสวนที่มีมูลคา
สูงขึ้น (Higher value added) เชน การดีไซนอะไหลรถยนตเองไดในอนาคต โดยทางสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
ตั้งเปาหมายวา ชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาสูมาตรฐานระดับโลกได ภายในป 2558 

จากการที่ประเทศไทยไดกาวสูการเปน Hub of Asia ประกอบกับอุปสงคของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เพิ่มขึ้น และความรวมมือในประเทศภูมิภาคอาเซียนที่ชัดเจนขึ้น บริษัทฯ เช่ือวาอุตสาหกรรมยานยนตไทยยังคง
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยทางสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยตั้งเปาหมายวาประเทศไทยจะ
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สามารถขยายการผลิตรถยนตไปสู 1 ลานคันไดภายในป 2549 
  
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
 
 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตนั้น จะเติบโตควบคูไปกับอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งจะไดรับอานิสงสมาจาก
นโยบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาครัฐ นโยบายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ อาทิ AFTA (ASEAN Free 
Trade Area)  และ FTA (Free Trade Agreement) ระหวางประเทศไทย กับประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศ
อินเดีย และ ประเทศญี่ปุน อีกทั้งการที่คายรถยนตตางๆ ไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อใชเปนฐานการผลิตใน
การสงออก โดยผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในทุกระดับ จะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ผูผลิตชิ้นสวน 
First Tier และ Second Tier จะไดรับผลประโยชนมากที่สุด หากผูผลิตดังกลาวมีศักยภาพและมาตรฐานตามที่คายรถยนต
ตางๆ กําหนด อีกทั้งจะตองมีกําลังการผลิตเพียงพอ ผูผลิต First Tier จะไดรับคําส่ังซื้อมากขึ้น และผูผลิต Second Tier มี
โอกาสที่จะพัฒนาขึ้นสูการเปนผูผลิต First Tier  
 ในธุรกิจผลิตชิ้นสวน OEM สําหรับรถยนตนั้น จะมีผูผลิตชิ้นสวนหลายระดับ (Tier) โดยผูผลิต First Tier จะไดรับ
คําส่ังซื้อโดยตรงจากคายรถยนตตางๆ และมีหนาที่สงมอบชิ้นสวนตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ผูผลิต First Tier สามารถ
ตัดสินใจวาจางผูผลิต Second Tier ผลิตตออีกทอดหนึ่งได แตผูผลิต First Tier จะตองรับผิดชอบในดานคุณภาพ 
ระยะเวลาสงมอบ รวมทั้งราคาใหไดตามที่ตกลงไวกับคายรถตางๆ  
 กลุมบริษัทยานภัณฑ เปนทั้งผูผลิตในลักษณะ First Tier และ Second Tier ยกตัวอยางเชน YNP เปนผูผลิต 
First Tier สําหรับทอไอเสียของรถยนตรุน Corolla โดยรับคําส่ังซื้อตรงจากคายรถ Toyota และเปนผูผลิต Second Tier 
สําหรับทอไอเสียของรถยนตรุน Camry ซึ่งไดรับคําส่ังซื้อจากบริษัทรวมทุน YSP ซึ่งในกรณีนี้เปนผูผลิต First Tier 
 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 
3.3.1 การผลิต 
ปจจบุัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีโรงงานผลิตทั้งหมด 3 โรงงาน สามารถแบงพื้นที่ใชสอย ไดดังนี้ 
 

 
โรงงาน YNP 1 

 
 โรงงาน YNP 2 

 โรงงาน YNPE โรงงาน YNPI คลังสินคา 

ที่ตั้ง 
บางนาตราด  
กม 11.5 

บางนาตราด  
กม 11.5 

บางนาตราด 
 กม11.5 

ซอยสุขุมวิท 81 
บางนาตราด 

 กม11.5 
เนื้อที่รวม 17 ไร 28.5 ไร 16.5 ไร 3 ไร 4 ไร 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เจาของ / เชา เจาของ เจาของ / สิทธิการเชา เจาของ สิทธิการเชา 
พ้ืนที่ผลิต (ตารางเมตร)      
พื้นที่ปมงานขึ้นรูปโลหะ    
(Press Shop) 5,730 9,450 1,640 533 - 

พื้นที่ผลิตและประกอบ
ชุดทอไอเสีย 5,540 3,150 - 920 - 
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พื้นที่ผลิตและประกอบ
ชุด ABC 480 3,150 - - - 

พื้นที่ผลิต Tooling - - 4,170 252 - 
พื้นที่เก็บสินคา - 3,500 1,800 1,705 6,400 
พื้นที่ให WETCO เชา 2,860 - - - - 
พื้นที่ให YSP เชา - 35 - - - 
พ้ืนที่ใชสอยรวม 14,610 19,285 7,610 3,410 6,400 

 
 บริษัทฯ เชาคลังสินคากันตารัต เนื้อที่ 2,720 ตารางเมตร ใชเปนที่เก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
 บริษัทรวม YSP มีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่
ประมาณ 34 ไร  

 บริษัทรวม WETCO ไดเชาพื้นที่ของบริษัทฯ ที่โรงงาน YNP 1 (โรงงานเดิม)  เนื้อที่ 1,950 ตารางเมตร โดยเปน
พื้นที่สําหรับสํานักงานและสายการประกอบชุดทอไอเสียเพื่อสงขายใหกับคายรถยนต ISUZU ทั้งหมด 

 
3.3.2  ขั้นตอนการผลิต 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling ดังนี้ 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 

 

รับขอมูลช้ินงาน ประมาณการคําสั่งซื้อรับขอมูลช้ินงาน ประมาณการคําสั่งซื้อ และระยะเวลาสั่งซ้ือและระยะเวลาสั่งซ้ือ

เตรียมการผลิตเตรียมการผลิต

ผลิตผลิต

รับคําสั่งซื้อรับคําสั่งซื้อ

เตรียมพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมเคร่ืองจักรเตรียมเคร่ืองจักร สั่งทําแมพิมพสั่งทําแมพิมพ สั่งซื้อวัตถุดิบสั่งซื้อวัตถุดิบ

ติดตั้งแมพิมพเขากับเคร่ืองจักรติดตั้งแมพิมพเขากับเคร่ืองจักร ปอนวัตถุดิบเขาปอนวัตถุดิบเขา
สายการผลิตสายการผลิต

ปมปมชิ้นงานชิ้นงาน ประกอบชิ้นงานประกอบชิ้นงาน

ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

สงมอบสงมอบ

เขาเคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ เขาเคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ ((Checking FixtureChecking Fixture: : CC//FF))
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ขั้นตอนการผลิต Tooling 
 

ปที่ 1 ปที่ 2 
ขั้นตอนการผลติ  \  ชวงเวลา 

1 - 3 4 – 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21  22 -24 
1. รับขอมูลช้ินงาน (Drawing) 
2. ออกแบบ โดยใชเครื่อง CAD และ 

CAM 
3. สงขอมูลเขาเครื่องกัดเหล็ก (CNC) 
4. กัดเหล็กดวยเครื่อง CNC  
5. ประกอบแมพิมพ 
6. ทดลองผลิตชิ้นงาน (Try Out) 
7. ติดตั้งตัวจับยึด (JIG) และ อุปกรณการ

ผลิต (Equipment) ใหลูกคา 
8. ทดลองประกอบรถยนต (ดําเนินการ

โดยผูส่ังซื้อ / ผูประกอบรถยนต) 
9.  สงมอบ Tooling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ YNPE จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการสงมอบใหแกผูส่ังซื้อเพื่อเขากระบวนการผลิตชิ้นสวนเต็ม
รูปแบบ (Mass Production) ไมเกิน 2 ป ขึ้นอยูกับความซับซอนของชิ้นงาน และระยะเวลาทดลองประกอบรถยนตของ
ลูกคา (Try Out Period) 

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
 
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น ไดแก เหล็กทอ (Pipe) 

เหล็กแผน (Sheet) เหล็กมวน (Coil) เหล็กแทงตัน (Bar) โดยลูกคา (ผูผลิตรถยนต) จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะและ
คุณภาพของเหล็กที่ตองการ จากนั้น ฝายจัดซื้อของบริษัทฯ จะทําการเลือกซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงราคาและเงื่อนไข
ทางการคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัทฯ แลวสงตัวอยางวัตถุดิบใหลูกคาตรวจสอบคุณลักษณะวาได
ตามมาตรฐานของลูกคาหรือไม บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะผูกขาดการซื้อวัตถุดิบแตละชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุม
หนึ่งเพื่อความยืดหยุนในการเลือกแหลงวัตถุดิบ 

อยางไรก็ตาม สวนใหญ บริษัทฯ จะส่ังซื้อเหล็กจากตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของคายรถตางๆ ในประเทศไทย 
เนื่องจากไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม รวมทั้งลดความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้
ยังเปนการประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทฯ สามารถปรับราคาชิ้นงานเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบตามเงื่อนไขขอตกลงกับลูกคาแตละราย  ปจจุบันบริษัทฯ มีการส่ังซื้อวัตถุดิบเหล็กจาก  2 ผู
จัดจําหนายหลัก ไดแก บริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของตนทุนเหล็ก บริษัท 
วาย เอส ภัณฑ จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 33 ของตนทุนเหล็กทั้งหมด นอกนั้นบริษัทฯ ยังมีการจัดซื้อจากบริษัทอื่น 
ไดแก บริษัท โชนัน ยูนิเทค จํากัด และ บริษัท ซี.เอส.เมทัล จํากัด เปนตน  

ตามขอตกลงอยางไมเปนลายลักษณอักษรระหวางบริษัทฯกับผูจัดจาํหนาย ปกติราคาวัตถุดิบจะถูกปรับเปล่ียน
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ทุกๆ 3 เดือน ตามสภาวะอุปสงค – อุปทานของภูมิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับราคาขายของชิ้นงาน
ทุกๆ 6 - 8 เดือน และขอรับคาชดเชยยอนหลัง หากราคาตนทุนเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกวาตนทุนที่บริษัทฯเสนอ ณ วันที่ทํา
การกําหนดราคาขายในครั้งกอน 

Tooling 
สําหรับวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต Tooling ไดแก เหล็กเหนียว และ เหล็กหลอ ซึ่งฝายจัดซื้อของ YNPE จะทํา

การวิเคราะหเลือกวัตถุดิบที่ใชในการผลิต โดยคํานึงถึง คุณภาพ ปริมาณการผลิต และอายุการใชงานของ Tooling นั้นๆ 
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยตนทุนที่เหมาะสม  

 YNPE มีรายชื่อผูจําหนายวัตถุดิบ (Vendor List) ซึ่งโดยสวนใหญเปนบริษัทนําเขาเหล็กจากตางประเทศเพื่อ
จําหนาย (Trading) และผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย YNPE มีการสงคําส่ังซื้อกระจาย
ใหกับผูจําหนายหลายราย เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายดังกลาว ปจจุบัน บริษัทฯ ซื้อเหล็กเพื่อใชใน
การผลิต Tooling จาก บริษัท สาสกุลวิศวกรรมแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท แปซิฟคสเปเชียลสตีล  จาํกัด และ บริษัท 
เครื่องจักรกลสยาม จํากัด เปนหลัก 

3.3.4  เครื่องจักรและกําลังการผลิต 
 
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 
รายละเอียดเครื่องจักรที่ใชในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ มีดังนี้ 
 

เครื่องจักร จํานวน(เครื่อง)
เครื่องปม (Press Machine)

-          ขนาด A Class (> 1,000 ตัน) 1
-          ขนาด B Class (601-1,000 ตัน) 4
-          ขนาด C Class (351-600 ตัน) 22
-          ขนาด D Class (150-350 ตัน) 150
-          ขนาด  E Class (< 150 ตัน) 52

       รวม 229
เครื่องเช่ือม (Welding Machine)
        -          Robot Welding Assembly Machine 23
        -          Other Welding Machine 181
       รวม 204
เครื่องขึ้นรูป (Forming Machine) 48
เครื่องเจาะ (Drilling Machine) 33
เครื่องตัด (Cutting Machine) 34
เครื่องดัดทอ (Pipe Bender Machine) 27  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะขนาดกลางถึงเล็ก (C – E Class) มีกําลังการ

ผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสูงสุด 280 ลาน Stroke/ป (ตามคุณสมบัติของเครื่องจักร) โดยในป 2548 มีอัตราการใชกําลังการ
ผลิตที่รอยละ 65.0 ของกําลังการผลิตสูงสุด ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดสรางโรงงานแหงที่2ขึ้น ซึ่งสามารถผลิตชิ้นงานไดทุก
ขนาด (A – E Class) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 170 ลาน Stroke/ป  
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 อยางไรก็ตาม โรงงานไดดําเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการใชกําลังการผลิตในสวนของแรงงานคน
และพื้นที่ใชสอยอยางเต็มประสิทธิภาพแลว จึงกลาวไดวา อัตราการผลิตดังกลาวอยูในระดับสูงสุด  

 
เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) 
รายละเอียดเครื่องจักรที่ใชในการออกแบบผลิต Tooling มีดังนี้  

เครื่องจักร จํานวน(เครื่อง) 
CAD (Computer Aided Design)  7 
CAM (Computer Aided Manufacturing) 5 
CNC (Computer Numerical Control) 14 
Lathe Machine 6 
Milling Machine 7 

 
บริษัท YNPE มีการ ผลิต Tooling ที่มีคุณลักษณะแตกตางกันตามความตองการของลูกคา จึงเปนการยากที่จะ

วัดกําลังการผลิต  
3.4  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
โรงงานของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีมาตรการการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง

ดําเนินงานอยูภายใตการควบคุมของ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยของเสียจากกระบวนการผลิต
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling ไดแก น้ําเสีย และกากของเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีการวาจาง บริษัท แอดวานซ รีไซเคิล 
เทคโนโลยี จํากัด ใหทําการขนกากของเสียที่เกิดจากการผลิตไปกําจัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองเกี่ยวกับระบบจัดการ
ส่ิงแวดลอม (Environment Friendly) ภายใตมาตรฐาน ISO 14001:1996 โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
อาทิ การวางระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูภายนอก และการมีกระบวนการกรองฝุนละอองที่เกิดจากการพนสีภายใน
โรงงาน เปนตน 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะลดและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นทุกวิถีทาง โดยในเบื้องตน ไดกําหนด
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และวิธีการจัดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  
1. ปองกันควบคุม และลดปญหาดานสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ  
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อยางเครงครัด 
3. ทําใหพนักงานทุกระดับมีความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึก และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมกิจกรรมรักษา

ส่ิงแวดลอม 
4. ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน พรอมทั้งสงเสริมการนํากลับมาใชใหม 
5. รักษามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหระบบการจัดการมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
6. เผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอมใหพนักงาน และเปดเผยตอสาธารณชน ตลอดจนจัดระบบสื่อสารระหวางบริษัทฯ  
7. ทบทวนกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงใหดีอยางตอเนื่อง 
8. หาทางปองกันปญหาที่อาจสงผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอม 

 โดยนโยบายฉบับนี้ไดประกาศและทําความเขาใจกับพนักงานเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมรวมกัน 
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ตั้งแตป 2545  
 

3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 

ไมมี 
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4.  การวิจัยและพัฒนา

 

 
เนื่องจากทางบริษัท ฯ ไดมีการพัฒนาพนักงานในดานการพัฒนาศักยภาพ และ เทคโนโลยีในการผลิตใหเปนที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมภายในใหแกวิศวกรออกแบบ และวิศวกรเทคนิค 
(Technical Engineering) อยางตอเนื่อง และไดมีการสงบุคลากรไปอบรมยังตางประเทศเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
และเทคโนโลยีการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถของ
พนักงานในลักษณะเรียนรูการทํางานจากประสบการณจริง (On the job training) โดยทางบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญารับ
ความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัทผูออกแบบพัฒนาชิ้นสวนชั้นนําของคายรถยนตตางๆ 
(Developer) ทั้งจากประเทศญี่ปุนและจากทวีปยุโรป ซึ่งสงผลใหวิศวกรของบริษัทฯ ไดเรียนรูเทคนิคการออกแบบใหมๆ 
และสามารถวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาระดับสากล 

บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ กับ Developer ของคายรถยนตชั้นนํา 
และผูผลิตรถยนตคายตางๆ เสมอมา โดยบริษัทฯ ไดใหความรวมมือแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา (Feed Back) กับ 
Developer ในการพัฒนาออกแบบผลิตชิ้นสวนรถยนตตางๆ เชน การวิจัยและใหคําแนะเกี่ยวกับลักษณะวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตใหเหมาะสมกับการใชงานในภูมิภาคเอเชีย สอดคลองกับกระบวนการผลิต และไดตนทุนที่เหมาะสม สามารถเอื้อ
ประโยชนตอลูกคาของบริษัทฯ (ผูผลิตรถยนต) ใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได  

ทั้งนี้ในปที่ผานมา กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายที่ใชในการวิจัยและพัฒนาไดแก คาใชจายในสัญญารับความ
ชวยเหลือทางเทคนิครวมทุกสัญญา เปนจํานวนเงินประมาณ 9.74 ลานบาท และคาใชจายในการจัดอบรมบุคลากรเปน
จํานวนเงินประมาณ 1.3 ลานบาท  
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ท่ีดิน 
ท่ีต้ังโรง
เน้ือท่ี 9
ท่ีดินเป
เน้ือท่ี 9
ท่ีดินเป
เน้ือท่ี 1
ท่ีดินเป
เน้ือท่ี 1
ท่ีดินเป
เน้ือท่ี 2
ท่ีดินเป
 เน้ือท่ี 
ท่ีต้ังโรง
บริษัท 
  เน้ือท
ท่ีต้ังโรง
 เน้ือท่ี 
ท่ีต้ังโรง
 เน้ือท่ี 

ท่ีดินเป
617  ไร

สิทธิก
เน้ือท่ี 

สิทธิกา
เน้ือท่ี 2

สิทธิกา
เน้ือท่ีร
สิทธิกา
เน้ือท่ีร
สิทธิกา
เน้ือท่ีร

 
5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
 

 

5.1  ทรัพยสินถาวร และสิทธิการเชา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยเปนที่ดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน รวมถึง

เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินการ และสิทธิการเชา มีมูลคาตามบัญชีสุทธิรวมเทากับ 6,137 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการสินทรัพย ที่ต้ังสินทรัพย ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลคาสุทธิทาง
บัญชี (บาท) 

ภาระผูกพันของ 
ทรัพยสิน 

งาน YNP 1 (โรงงานเดิม) 1)

 ไร 26 ตร.วา 

 
ต.ราชเทวะ อ.บางพลี 
 จ.สมุทรปราการ 

 
เจาของ 

 
3,173,313 

 
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี2)

ลา 
 ไร 3งาน 56 ตร.วา 

ต.บางบอ อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 18,500,000 - 

ลา 3) 
9 ไร 3 งาน 85 ตร.วา 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ หลักประกันเงินกูระยะยาว2)

ลา 3) 
9 ไร 3 งาน 27 ตร.วา 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ หลักประกันเงินกูระยะยาว2)   

ลา 3) 
1 ไร 39 ตร.วา 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ 

20,524,500 

หลักประกันเงินกูระยะยาว2)

ลา 3)

34 ไร 22 ตร.วา 
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ 12,639,868 - 

งาน YNPI  และสํานักงานใหญของกลุม

ี่ 3 ไร 2 งาน 79 ตร.วา 

ต.บางจาก อ.พระโขนง  
จ.กรุงเทพฯ 

เจาของ 110,000,000 หลักประกันเงินกูระยะยาว2) 

งาน YNPE  
5 ไร 3 งาน 61 ตร.วา 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 35,877,132 หลักประกันเงินกูระยะยาว2)

งาน YNP 2  (โรงงานใหม)  
28 ไร 2 งาน 25 ตร.วา 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 269,211,250 
 หลักประกันเงินกูระยะยาว4)  

ลา 
 2 งาน 1ตรว. 

ต.หนองจอก อ.บานโพธิ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ 609,000,000 
หลักประกันเงินกูระยะยาว5) 

ารเชา โกดัง 
910 ตารางเมตร 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 2,629,900   

รเชา โรงงาน 2 
5 ไร 45 ตารางวา 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 2,340,000   

รเชาโรงงาน 1 
วม 9งาน 34 ตรว. 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 945,000   

รเชาโรงงาน 1 
วม 12 งาน 44 ตรว. 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 1,240,000  

รเชาท่ีจอดรถสํานักงานใหญ 
วม 1 ไร 97 ตรว. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพ 

ผูเชา 850,000   
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สิทธิการเชาท่ีอาคาร สํานักงานใหญ 
เน้ือท่ีรวม -- 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพ 

ผูเชา 1,400,000   

สิทธิการเชาท่ีจอดรถโรงงาน 1 
เน้ือท่ีรวม 3 งาน 40ตรว. 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 150,000   

สิทธิการเชาโรงงาน 1 
เน้ือท่ีรวม 1ไร 8 งาน125 ตรว. 

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 945,000   

 
 
หมายเหตุ : 1) YNP 1 ต้ังอยูบนเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 9 ไร 26 ตร.วา และไดเชาที่ดินเนื้อที่ 8 

ไร 1 งาน จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ 1 สิงหาคม 2542 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 
และมีการตอสญัญาออกไปอกี ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระผกูพันคาเชาตามสัญญา
จาํนวน 150,000 บาทตอเดือน และมีสาระสําคัญอืน่ ดังนี้ 
- ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เม่ือผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบกําหนด

สัญญาเชา เพ่ือใหผูเชาเตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงิน
จํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควร 

    2) กลุมบริษัทฯ ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลกูสราง และเครื่องจักรมูลคาตามบัญชี 3,002.4 ลานบาท ไวเปนหลักทรัพยคํ้า
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   3)  เปนที่ดินทีบ่ริษัทฯ ซือ้กอนชวงวิกฤตเศรษฐกจิ ทั้งนี้ สามารถดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 2.12 เร่ืองฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สวนสนิทรัพย หนา 72 

 4) บริษัทฯ ไดสิทธิการเชาที่ดินเนือ้ที่ 7 ไร 3 งาน จากบุคคลที่ไมเกีย่วของ โดยแบงเนื้อที่จํานวน 3 ไรให YNPE เชาชวงเพื่อใช
เปนที่ต้ังโรงงาน YNPE และที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 4 ไรใชเปนคลงัสินคาของกลุมบริษัท โดยสญัญามีระยะเวลา 20 ป นบั
แตวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญาเปนจํานวน 79,300 บาทตอเดือนจนครบกําหนด
สัญญา (วันที่ 25 มิถุนายน 2565) 

   5 บริษัทไดกรรมสิทธิในที่ดินเปลาดังกลาวจากบคุคลภายนอกซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 และบริษัทได
นําที่ดินแปลงดังกลาวไปจํานองเปนประกันการชําระหนี้ไวกับธนาคารทหารไทยจํากัด(มหาชน) 
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5.2   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน คิดเปนมูลคา

ตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 911.58 ลานบาท โดยแบงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท 608.88 ลานบาท เงินลงทุนใน
บริษัทรวม 3 บริษัทเทากับ 302.70 ลานบาท  

 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 
สัดสวนถือหุน 

(%) 
เงินลงทุนตามวิธี
สัดสวนไดเสีย  

(ลานบาท) 
บริษัทยอย 
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจเินียร่ิง จํากัด 
(YNPE) 

 
ออกแบบและผลติเครื่องมือ
ที่ใชในการผลิต (Tooling) 

 
300 

 
100 

 
345.03  

 
บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล 
จํากัด (YNPI) 

ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย และ
งานขึ้นรูปโลหะ 

240 100 263.85  

บริษัทรวม 
บริษัท วอคเกอร เอ็กซอรต (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WETCO) 

 
ประกอบชุดทอไอเสียเพื่อ
ขาย 

 
80 

 
25 

 
 51.90  

บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) ผลิตชุดทอไอเสีย  
ตัวแทนจําหนายทอ (Pipe) 

121.4 20.22 245.49  

บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) 
จํากัด (YDT) 

บริการชุบสีโลหะ อโลหะ 
ดวยระบบกระแสไฟฟา 

20 30 5.31 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด 

 
คาขาวและโรงสขีาว 

 
5 

 
2 

    
 - 

รวมทั้งส้ิน    911.58 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุน จะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ โดยการลงทุน
ตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่
กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ จะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะสงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพื่อรวมในการบริหารงาน 
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ต 
 6.   โครงการในอนาค

 
6.1 โครงการกอสรางโรงงานแหงใหม (โรงงาน3) เพ่ือรองรับการขยายตัวของลูกคาหลัก 
    จากการเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบกับแผนการขยายกําลังการผลิตของคายรถตางๆ 
โดยเฉพาะ ลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ทําใหบริษัทฯมีความจําเปนที่ตองทํา
การเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับคําส่ังซื้อของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น ดวยการสรางโรงงานใหม (โรงงาน 3) ที่ อําเภอบางประ
กง (บานโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 217 ไร 2 งาน 1 ตารางวา โดยทําเลที่ตั้งดังกลาวจะอยูใกลเคียงกับโรงงานใหม
ของกลุมโตโยตา และนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกที่เปนที่ตั้งโรงงานของคายรถตางๆ ซึ่งจะทําใหบริษัทประหยัดตนทุนและ
ระยะเวลาในการขนสง นอกจากนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังเปนสวนหนึ่งในจังหวัดที่จัดอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเขต 2 ที่
ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลใหเปนศูนยกลางการผลิตและประกอบรถยนตหลัก ซึ่งบริษัทที่ตั้งอยูในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ดวย 
   สําหรับเงินลงทุนที่คาดวาจะใชในโครงการโรงงาน 3 จะมีมูลคาประมาณ 2,500 ลานบาท ประกอบดวย คาที่ดิน
ประมาณ 600 ลานบาท อาคารโรงงาน ประมาณ 500 ลานบาท และคาเครื่องจักรประมาณ 1,400 ลานบาท โดยแหลง
เงินทุนที่บริษัทใชในโครงการนี้มาจาก 2 แหลงไดแก เงินที่เหลือจากการระดมทุนจากบุคคลในวงจํากัด จํานวน 456 ลาน
บาท และจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) อีกจํานวน 2,200 ลานบาท 
  ทั้งนี้ โรงงาน 3 จะเริ่มกอสรางในชวงไตรมาส 1 ป 2549 และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ไตรมาส 1 ป 2550    
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7.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

 
- ไมมี - 
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8.   โครงสรางเงินทุน
 

 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 
ปจจุบัน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 1,600 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2548 แบงเปนหุนสามัญจํานวน 320,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  
  

8.2 ผูถือหุน  
 

ผูถือหุนรายใหญ                 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548  
 
  ชื่อ           จํานวนหุน                      รอยละของทุนชําระแลว
1. กลุมตระกูลพันธพาณิชย 1)  146,077,554              45.65 
2. SOMERS (U.K.) LIMITED   28,178,100     8.81 
3. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   23, 765,002        7.43 
4. HSBC (SINGAPORE) NOMENEE PTE LTD    18,712,300   5.85 
5. กองทุนเปด ไทยทวีทุน 2)   11,800,000   3.69 
6. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL   10,281,075   3.21 
    LIMITED 
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY     5,900,000    1.84 
8. กองทุนรวมไทยพาณิชย 3)     5,013,914     1.57 
9. HSBC BANK PLC-CLIENT GENERAL A/C      4,068,800        1.27 
10. กองทุนเปดอยุธยาอิควิตี้ 4)     3,713,653     1.16 
 
หมายเหตุ :  

1) กลุมพันธพาณิชย ประกอบดวยกลุมผูถือหุนนามสกุลเดียวกันและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 13 ราย ไดแก นางจําลอง พันธพาณิชย, นาย
สัมพันธ พันธพาณชิย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน อังคเศกวิไล, นางอัมพร นิลภิรมย, นางพรจิต 
พันธพาณิชย, นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท, นายธนาภัทร ตันตาคม, นางวันทนา พันธพาณิชย, นายกิตติภัทร พันธพาณชิย, 
นางสาวแกวกาญจน พันธพาณิชย และนางสาวชวพรรณ นิลภิรมย 

2) กองทุนรวมที่ดําเนินการบริหารงานโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
3) กองทุนรวมซึ่งดําเนินการบริหารงานโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย จํากัด  
4) กองทุนรวมซึ่งดําเนินการบริหารงานโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอยุธยา เจเอฟ จํากัด 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ  โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  
  

8.4 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย โดยการจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทยอย YNPE และ YNPI ตองจัดสรรเงินไว
เปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมี
จํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัท หรือมากกวานั้น 
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9.1 โครงสรางองคกร 

 
 

9. การจัดการ 
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9.2 โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่  3  มิถุนายน 2548 จํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจําลอง      พันธพาณิชย ประธานกรรมการ 
2. นายสัมพันธ    พันธพาณิชย กรรมการ 
3. นายพริษฐ       พันธพาณิชย กรรมการ 
4. นางอรสโรชยา     บุนนาค กรรมการ 
5 นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล กรรมการ 
6 นางอัมพร        นิลภิรมย กรรมการ 
7 นางพรจิต        พันธพาณิชย กรรมการ 
8 นางสาวพิไลพรรณ   ลัธธนันท กรรมการ 
9 พล.ท. ไตรรัตน ปนมณี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
11 นายปยพร ล้ิมเจริญ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
12 พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผูมีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นางจําลอง พันธ
พาณิชย, นายสัมพันธ พันธพาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย และนางอรสโรชยา บุนนาค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ
ชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

(1) บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ 
ที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

(2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการ
ดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน 
การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือ



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

สวนที่ 2.9 โครงสรางการจัดการ  หนา 46 

ขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร 
โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร  

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจ
ดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่อง
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

(5) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประกันใดๆ 
ที่กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท 

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 
(7) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท 
 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน แทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกไป คณะกรรมการตรวจสอบใหมจํานวน 4 
ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ท. ไตรรัตน ปนมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปยพร ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ 
4. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นายตฤณ กล่ินขจร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ

บัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

(2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความ
นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ
ของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

(5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 16 เมษายน 2547 มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจําลอง พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสัมพันธ พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ 
3. นายพริษฐ พันธพาณิชย รองกรรมการผูจัดการใหญ 
4. นางอรสโรชยา     บุนนาค กรรมการบริหารอาวุโส 
5. นางอัมพร นิลภิรมย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
6. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร กรรมการบริหาร 
7. นายสุรพันธ กันเขตต กรรมการบริหาร 
8. นายฐาณิสร ธนะสุนทร กรรมการบริหาร 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใต
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท  
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(2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อกล่ันกรองกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท ที่กําหนดเอาไวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ
หลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชําระหรือใช
จายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดิน
พรอมส่ิงปลูกสราง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายใน
วงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 300 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกิน
วงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 

(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจอนุมัติทางการ
เงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ทั้งนี้ 
สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียง
ในเรื่องนั้น  
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  13/2548 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 4 ทาน 
ประกอบดวย  

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายปยพร ล้ิมเจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายพริษฐ พันธพาณิชย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. ดร.นิพนธ จงพิทักษศีล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยใหครอบคลุมความเสี่ยงตางๆ ที่ 

อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอันจะเกิดขึ้นจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก 
(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยที่สามารถประเมินติด 
         ตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการสรางการเตือนภัยลวงหนา 
(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ 

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวตอเนื่อง  เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทใหเปนไปดวย
ความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) มีอํานาจในการแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานในการบริหาร 
ความเสี่ยงแตละประเภทของการบริษัทไดตามความเหมาะสม โดยจะตองทํารายงานตอคณะรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 

(5) กํากับดูแล ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานในการ 
       บริหารความเสี่ยงและมีอํานาจเรียกเอกสาร ขอมูล และบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการ 
       พิจารณาเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
(6) รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงและปจจัยที่คาดวาจะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานใหกับ

ตอคณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาใหกับ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(7) ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และ 
       สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด 
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9.2.5 ผูบริหาร  

ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. 
2. 

นางจําลอง 
นายสัมพันธ       

พันธพาณิชย 
พันธพาณิชย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายพริษฐ พันธพาณิชย รองกรรมการผูจัดการใหญ 
4. นางอรสโรชยา     บุนนาค กรรมการบริหารอาวุโส 
5. นางอัมพร นิลภิรมย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
6. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร กรรมการบริหารฝายบัญชีการเงิน 
7. นายสุรพันธ กันเขตต กรรมการบริหารฝายบริหารจัดการ 
8. นายฐาณิสร ธนะสุนทร กรรมการบริหารฝายโรงงาน 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 
(1) มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือ

คณะกรรมการบริหารกําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามลําดับ 

(2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 

(3) พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวา
จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

(4) มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือผลประโยชน
ของบริษทัฯ 

(5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใชจายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่ง
รวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อเครื่องจักรและบริการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริหาร และรายจายลงทุนใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 100 ลานบาท 
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดซื้อที่ดิน  

(6) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัท ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบัน
การเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

(7) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ 

(8) ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู
ภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการ
ใหญสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
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ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขต
ชัดเจน 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร      
กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไมผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและ
ถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตาม
เกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ
ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

(2) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดย
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

(3) ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดงัตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธาน
ที่ประชมุเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

(4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน
เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาไปแทน 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

สวนที่ 2.9 โครงสรางการจัดการ  หนา 52 

(5) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป  
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการบริษัท 2 ทาน
กรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และบุคคลภายนอก 1 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
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9.4 คาตอบแทนผูบริหาร 

 
9.4.5 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

ป 2548 รายการ รายละเอียด
คาตอบแทน จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 
กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ)   
1. นางจําลอง      พันธพาณิชย - 0.6 
2. นายสัมพันธ    พันธพาณิชย - 0.24 
3. นายพริษฐ       พันธพาณิชย - 0.24 
4. นางอรสโรชยา      บุนนาค - 0.24 
5. นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล - 0.24 
6. นางอัมพร        นิลภิรมย - 0.24 
7. นางพรจิต        พันธพาณิชย - 0.24 
8. นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท - 0.22 
9. พล.ท. ไตรรัตน ปนมณี - 0.48 
10. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี - 0.33 
11. นายปยพร ล้ิมเจริญ - 0.33 
12. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท 

-  คาตอบแทนราย
เดือนและเบี้ยประชุม 

- 0.21 
กรรมการบริหารและผูบริหาร 2) 
(ฐานะผูบริหาร) 

   -  เงินเดือนและโบนัส 
 -  กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและประกันสังคม 

 

8 25.79 
0.16 

 

หมายเหตุ   1) กรรมการตรวจสอบ 1 ทาน(ลําดับที่ 12)ไดรับการแตงตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 แทนนางสุนิสา   
วิชชุภานนท ซึ่งไดรับคาตอบแทนไปแลวจํานวน  0.15 ลานบาท 

       2) คาตอบแทนของผูบริหาร หมายรวมถึงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ กรรมการบริหารอาวุโส ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร  

   
คาตอบแทนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร 
บริษัท มีการใหสวัสดิการเปนที่อยูอาศัยแก นางจําลอง พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท  

ไมมีนโยบายใหคาตอบแทนในรูปของที่พักอาศัยแกผูบริหารทานอื่นในอนาคต 
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอบริษัท และผูถือหุน โดยมี

นโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฺฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเตบิโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้ 

 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนตอการดําเนิน

ธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีระบบจัดการอยางมืออาชีพ และมี
ความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ รวมถึงกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเนนใหมี
การเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนตอนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม การจัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดย
ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยง
อยางสม่ําเสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจอยางถูกตองและชอบธรรม 

 
 2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันโดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนใน
การเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ และทันเวลา โดยการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  มีการบันทึก
รายงานการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการ
อิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
 3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก 
พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัท จัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยยึดขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการ
ดูแลอยางดี 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทไดมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมโดยใหผลตอบ 
แทนที่เหมาะสม การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา มีความเอาใจ
ใสและรับผิดชอบตอลูกคา รักษาความลับของลูกคา ในแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทยังไดระบุถึงการ
ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไม
สุจริตไมเหมาะสม และบริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคูไปกับชุมชน 
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 4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการพิจารณาตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนา

อยางนอย 7 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาที่เพียงพอ บริษัทมีนโยบาย
ที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
ใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซกัถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ภายหลัง
จากบริษัท เปนบริษัทมหาชนจํากัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิม่
ทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
 5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง 
โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน นอกจากนี้บริษัท ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญอยางชัดเจน  
โดยอํานาจการอนุมัติสูงสุดเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัท ไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 
เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น และไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขารวมพิจารณาการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดสวนที่ 2 ขอ 11 ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดขึ้นคณะกรรมการ โดยกรรมการผูไมมีสวนไดเสียพรอมดวยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดพิจารณาความ 
เหมาะสมอยางรอบคอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

 
 7. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการรับทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบวา ตองใชความรู ความสามารถและประสบ 
การณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏบิัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทฯ จัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อให
คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ของทั้งบริษัทฯและบริษัทยอย ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและ
สังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กําหนดใหแนวทางเกี่ยวกับ
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จริยธรรมธุรกิจดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดวย 

 
 8. การถวงดุลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 
 กรรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 8 ทาน  
 กรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ 

 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญอยาง
ชัด เจน นอกจากนี้ บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาที่ในการ
ถวงดุล และตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย 

 
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคาตอบแทนแกกรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกินควร โดยพิจารณาใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายของแตละทาน สวนคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 
โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน 

บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงานคณะ 
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

 

 11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดย

ประธานคณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุมเพื่อ 
ที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกันโดยบริษัทฯไดนําสงหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม พรอมทั้งกําหนดให
กรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน ทั้งนี้ ในป 2548 (วันที่ 1 ม.ค. 2548 – 31 
ธ.ค.2548)คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 15 ครั้ง 
โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้ 
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รายชื่อ การเขารวมประชุม (ครั้ง) 
1. นางจําลอง      พันธพาณิชย 15 
2. นายสัมพันธ    พันธพาณิชย 15 
3. นายพริษฐ       พันธพาณิชย 15 
4. นางอรสโรชยา      บุนนาค 15 
5 นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล 15 
6 นางอัมพร        นิลภิรมย 15 
7 นางพรจิต        พันธพาณิชย 15 
8 นางสาวพิไลพรรณ   ลัธธนันท 15 
9 พล.ท. ไตรรัตน ปนมณ ี 13 
10 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี 13 
11 นายปยพร ลิ้มเจริญ 14 
12 พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท 8 

หมายเหตุ : กรรมการ 1 ทาน (ลําดับที่  12) ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2548 จึงไมไดเขารวม
ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1-7/2548  

 
 12. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยสําหรับคณะกรรมการแตละชุดไดมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจนดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดในขอ 9.2.2 
- คณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดในขอ 9.2.3 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน  มาจาก
กรรมการบริษัท 2 ทาน กรรมการตรวจสอบ 1 ทาน  บุคคลภายนอก 1 ทาน   

 บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตบริษัทใหอํานาจการกําหนดนโยบายอัตราคาจางและ
โครงสรางเงินเดือนแกคณะกรรมการบริหาร โดยมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดย
ใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของ
บริษทัประกอบการพิจารณา 

 
 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  

บริษัทฯมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทําแนวการตรวจสอบ (Audit 
Program) เพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ การปฏิบัติการ การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบพิเศษไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ฝายตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยฝายตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหฝายตรวจสอบพัฒนาระบบใหมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

 14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออนและสามารถปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 
2548 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน  
 
 15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ภายหลังบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ
เพื่อดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป
ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอนักลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน เจาหนาที่ภาครัฐ และสาธารณชนผานชองทางตางๆ อยางทั่วถึง 

 

9.6 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภาย 

ในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้ 
• ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน 

คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑที่กําหนด โดยใหจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาวใหแกบริษัทเพื่อเก็บเปนหลักฐาน  

• ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารและพนักงานที่ทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูล
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

• ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน มีการกําหนดหามพนักงานบริษัทฯ เปดเผยความลับของบริษัทแกบุคคลภายนอก หรือ
ใชตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกําหนดบทลงโทษทางวินัย
หากมีการฝาฝน 
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9.7 บุคลากร 

 
9.7.5 บุคลากร 
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางแรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งส้ิน จํานวน 1,664 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.2) แบงตามสายงานไดดังนี้ 
 

จํานวนพนักงาน (คน) 
สายงาน 

2547 2548 

ฝายบัญชี 34 27 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 14 7 

CP&D - 11 

ฝายการเงิน 12 11 

ฝายทรัพยากรบุคคล 66 78 

ฝายตรวจสอบภายใน 4 4 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 

ฝายกฏหมาย - 6 

ฝายผลิต 1,194 809 

ฝายซอมบํารุง - 63 

ฝายบริหารโรงงาน - 245 

ฝายวิศวกรรมการผลิต 82 121 

ฝายควบคุมคุณภาพ - 97 

ฝายการตลาด 34 51 

ฝายจัดซื้อ 41 45 

ฝายประกันคุณภาพ 121 79 

รวมจํานวนพนกังาน 1,602 1,664 

 
หมายเหตุ 1) ฝายการตลาด และ ฝายทรัพยากรบุคคล ไดเปลี่ยนแปลง จากเดิมคือฝายบริหารจัดการในวันที่ 13 ธันวาคม 2547 
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9.7.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
กลุมบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งในสวนงานเทคนิค (Technical) 

และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ตลอดจนเทคนิคการทํางานใหทันสมัย โดยมีการสง
บุคคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อนําเอาความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาองคกร ใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยบริษัทมีการสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมใน
หลักสูตรตอไปนี้  
1. การฝกอบรมดานวิชาชีพ (Functional Training) เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละสายวิชาชีพ 

บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานเขาอบรมทั้งในและนอกบริษัทฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
2. การฝกอบรมดานคอมพิวเตอร (Computer Training) เพื่อเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอร และนํามาประยุกตกับการ

ทํางานใหเกิดความคลองตัว เนื่องจากในปจจุบัน บริษัทฯ จําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาประกอบการออกแบบ
และผลิตเครื่องมืออุปกรณในการผลิตจึงไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในการใช
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การฝกอบรมดานภาษา (Language Training) เพื่อเพิ่มทักษะดานภาษาใหกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทํา
ธรุกิจที่ตองติดตอกับบริษัทตางชาติอยูเสมอ 

สําหรับพนักงานที่เขามาใหมนั้น บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะงานกอนเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิต เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจลักษณะการทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดตามระบบ
มาตรฐาน ISO  
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น 
10.   การควบคุมภายใ

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 ของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2547 ประกอบดวย กรรมการอิสระและกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร รวม 4 ทาน ดังนี้ 
 
พลโท  ไตรรัตน   ปนมณี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวกัญญา   บุศยารัศมี  กรรมการตรวจสอบ 
นายปยพร   ล้ิมเจริญ   กรรมการตรวจสอบ 
นางสุนิสา   วิชชุภานนท  กรรมการตรวจสอบ 
 
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 นางสุนิสา  วิชชุภานนท ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท  
ดวยเหตุผลสวนตัว คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดมีมติในการประชุม  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2548 อนุมัติการลาออกของ นางสุนิสา  วิชชุภานนท  และแตงตั้งให  
พลตํารวจตรี วันชัย  วิสุทธินันท  เขาทําหนาที่เปนกรรมการบริษัท  และกรรมการตรวจสอบแทนเทาที่มีวาระคงเหลืออยู  
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 
 
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบใชการประชุมเปนเครื่องมือในการปฏิบัติหนาที่  โดยในรอบปที่ผานมา (2548 – 2549) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง  และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  เพื่อปฏิบัติหนาที่
กํากับดูแลกิจการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังนี้ 
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2548 รวมกับผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํา รายงานทาง
การเงิน  วาไดมีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอกอนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมถึงไดเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานในประเด็นตางๆ ที่ผูสอบบัญชีได
ดําเนินการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นตอผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีใหผูบริหารของบริษัทฯ รับทราบ 
 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยขนใหมี 
 การปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย  และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 3. สอบทานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน  และแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
 เสนอแนะ  และกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนไปตาม 
 มาตรฐานวิชาชีพสากล  รวมทั้งพิจารณาและใหการสนับสนุนดานอัตรากําลังและการพัฒนา 
 บุคลากร 
 4. พิจารณาสอบทานขั้นตอนและเสนอแนะวิธีการควบคุมการดําเนินงานโครงการลงทุนกอสราง 
 โรงงานแหงที่ 3 ใหกับผูบริหารของบริษัทฯ 
 5. ผลักดันและรวมพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549  รวมถึงพิจารณา 
 เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดคํานึงถึงความรอบรูทางธุรกิจ  ความสามารถ
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ดานการประสานงานกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ  ตลอดจนความเหมาะสมของคาธรรมเนียมและคุณคาเพิ่มที่จะไดรับจาก
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  และไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อนําเสนออนุมัติตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป  ใหมีมติแตงตั้ง นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา  จากบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร  และนายอําพล  จํานงวัฒน  จากบริษทั เอส.เค.แอค เคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินสําหรับป 2549  ของบริษัทฯ และใหนายสุชาติ  พานิชยเจริญ  และนายสมยศ  
วิรรธนอภินัย  จากบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  เปนผูทํากาตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สําหรับปเดียวกันของบริษัทยอย
อีก 2 แหง  พรอมดวยคาตอบแทนโดยรวมเปนจํานวนเงิน ทั้งส้ิน  1,6000,000.00 บาท 
 จากผลของการปฏิบัติงานขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการ
เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได มีการดําเนินงาน  และการปฏิบัติในประเด็นของรายการที่
เกี่ยวโยงเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีประสิทธิภาพ 
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11.  รายการระหวางกัน 

ในระหวางป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 

1) บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด (WETCO) 

เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 25 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 
มูลคาของรายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการที่สําคัญ 

                  ป 2548 
รายละเอยีดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

1.1)  -  รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ 

 - ลูกหนี้การคา        

405.49 
 

111.98 

บริษัทฯ จําหนายชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต ISUZU 
ใหแก WETCO ตามปกติการคา  
 
 

ราคาใกลเคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก และเปนเงือ่นไขการคาปกติ 

1.2) - รายไดอื่นและดอกเบี้ยรับ 
- ลูกหนีอ้ื่น 

26.04 
5.31 

เปนรายไดคาเชาและคาบริการกับ WETCO โดยบรษิัทฯ ตกลง
ให WETCO เชาพื้นที่เปนที่ตั้งสํานักงาน และพื้นทีเ่พื่อใชในการ
ผลิต โดยบริษัทฯ ตกลงเปนผูจัดหาแรงงาน บริการ เครื่องมือ
เครื่องใช เครื่องจกัรและอุปกรณทกุอยาง 

ราคาตามที่ตกลงกัน  
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2) บริษัท วาย เอส ภัณฑ  จํากัด (YSP) 

เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 20.22 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 
มูลคาของรายการ(ลานบาท) ลักษณะรายการที่สําคัญ 

ป 2548 
รายละเอยีดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

2.1) -  รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ 

      - ลูกหนีก้ารคา  

1,161.41 
 

277.69 

บริษัทฯ จําหนายชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต TOYOTA 
และชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กอื่นๆ ใหแก YSP ตามปกติการคา  
 

ราคาใกลเคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก และเปนเงือ่นไขการคาปกติ 

2.2)  - ซือ้สินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ 

- เจาหนี้การคา 

1,010.49 
 

398.77 

บริษัทฯ ซือ้วัตถุดิบ ไดแก เหลก็ทอ เพื่อนํามาใชดําเนินการผลิต
ชิ้นสวนทอไอเสีย ตามปกติการคา  

ราคาตลาด และเปนเงื่อนไขการคาปกติ 

2.3 )    - รายไดอื่น 
- ลูกหนีอ้ื่น 

0.46 
- 

เปนรายไดคาเชาที่ YSP เชาพื้นที่สํานักงานของบริษัทฯ  ราคาตามที่ตกลงกัน  

2.4 ) - รายไดเรียกเกบ็เพิ่มจากการ
ปรับปรุงราคาขายปกอน 

5.60 
 

เนื่องจาก บริษัทฯ เรียกคืนชดเชยคาวัตถุดิบเหล็กซึ่งมีราคาสูงขึ้น
ในป 2547  

ราคาที่ตกลงกัน 
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3) บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จํากัด (YDT) 

เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 30 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 
มูลคาของรายการ(ลานบาท) ลักษณะรายการที่สําคัญ 

ป 2548 
รายละเอยีดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

 3.1)  - รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ 

4.46 บริษัทยอยผลิตแมพิมพโลหะสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต
จําหนายใหแก YDT  

ราคาตลาด และเปนเงื่อนไขการคาปกติ 

3.2)  - ซือ้สินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ 

        - เจาหนีก้ารคา 
        - เงินจายลวงหนาคาสินคา 

13.51 
 

11.85 
   3.35 

 

บริษัทฯ วาจาง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ดวยระบบ
กระแสไฟฟาสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต และจางผลิต
แมพิมพโลหะตามปกติการคา 

ราคาตลาด และเปนเงื่อนไขการคาปกติ 
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วนที่ 2.11 รายการระหวางกัน     หน

  

รัพย 

า 66  

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 

 

1) บริษัท วาย เอส ภัณฑ  จํากัด (YSP) 

เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 20.22 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 
มูลคาของรายการ(ลานบาท) ลักษณะรายการที่สําคัญ 

ป 2548 
รายละเอยีดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

1.1) -  เงินลงทุนในหุนสามัญ  94.0
 

 

บริษัทฯ เพิ่มเงินลงทุนในหุนสามัญจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ YSP ในไตรมาส 1 ซึ่งสงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 
ใน YSP เพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.53 เปนรอยละ 20.22  

ราคาตามมูลคาที่ตราไว 

 

2) บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จํากัด (YDT) 

เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 30 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 

  

ส

มูลคาของรายการ(ลานบาท) ลักษณะรายการที่สําคัญ 
ป 2548 

รายละเอยีดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

 2.1) - รายไดอื่น  0.02 บริษัทฯ ไดรับคืนคาใชจายบางสวนในการเริ่มจัดตั้งบริษัท YDT ราคาตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



  บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)    สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

คณะกรรมการของบริษัทไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และ
ตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมี
นโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก  
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
รายการคาที่เปนปกติธุรกิจ เชน การจางผลิตชิ้นงาน การซื้อสินคาและวัตถุดิบ และการขายสินคา เปนรายการที่
จะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไป
ตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอบริษัท และบริษัทยอย และนําเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว  

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การซื้อขายที่ดินจากผูที่เกี่ยวของกัน การกูยืมเงินจากบุคคลที่มีความ
ขัดแยง การเชาหรือใหเชาพื้นที่ๆใชในการประกอบธุรกิจ เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม  
 

รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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12.   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

 

12.1 งบการเงิน 

 
รายงานผูสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวม ป 2546 
ผูสอบบัญชี   :  นายวิชัย จตุรานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1431 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยใหขอสังเกตไวดังนี้ 
- หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.1: บริษัทฯ ไมไดแสดงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดสําหรับ

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ไวเพื่อการเปรียบเทียบตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 
เรื่องการนําเสนองบการเงิน 

- หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.16: งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ท่ีนํามา
เปรียบเทียบไวน้ี ไดจัดทําขึ้นใหม ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอย ซ่ึงไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 

- หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3: บริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมจากวิธีราคาทุน เปนวิธีสวนไดเสีย เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และฉบับท่ี 45 เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม  

 
งบการเงินรวมป 2547 
ผูสอบบัญชี   :  วิชัย จตุรานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1431 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

 
งบการเงินรวมป 2548 
ผูสอบบัญชี   :  วิชัย จตุรานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1431 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

           หนวย : พันบาท 
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หนวย : พันบาท 
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12.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 

12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 
ในป 2547 และ 2548 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ถือวาเปนชวงเวลาพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ โดย

บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547  โดยในชวงปลายป 2547 บริษัทฯไดทําการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ลานหุน ตอประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมทุน
และในระหวางป 2548 บริษัทฯไดทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 68 ลานหุน ตอนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนดังกลาวทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน และชําระแลวจํานวน 1,600 ลานบาท สําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ดานรายได 
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 3,526 ลานบาทในป 2547 เปน 4,704 ลาน

บาท ในป 2548 เพิ่มขึ้น 1,178 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราขยายตัวรอยละ 33 เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตของประเทศไทยที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐบาล และคายรถยนตชั้นนําตาง ๆ ไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 
ประกอบกับความไววางใจของกลุมคายรถตาง ๆ ที่มีตอบริษัท  ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายไดเปนรายไตรมาสพบวา รายไดจากการ
ขายและบริการมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 3 ป 2547 ที่มียอดขายเพียง 653.51 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากการที่คายรถ Toyota ไดทําการหยุดผลิตรถกระบะรุน Toyota Hilux Tiger และเริ่มทําการผลิตรถกระบะรุน 
Toyota Hilux Vigo แทนในไตรมาส 4 ปเดียวกัน โดยปจจุบันยอดขายไตรมาส 4 ป 2548 มียอดสูงถึง 1,371 ลานบาท จาก
ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและรายไดของบริษทัฯมีโอกาสที่ดีในการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องในอนาคต 

 
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยฯแบงตามสายธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 

•  
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• รายไดจากการจําหนายทอไอเสีย (Exhaust) 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดหลักมาจากการจําหนายชิ้นสวนและชุดทอไอเสียสําหรับรถยนต โดยมีอัตราการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องมาตลอด สอดคลองกับอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตของประเทศ
ไทย  โดยในป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการจําหนายทอไอเสียเพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 551 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.84 ซึ่งสาเหตุที่ยอดการจําหนายทอไอเสียเพิ่มขึ้นมากในป 2548 นั้นเปนผลมา
จากคายรถ Toyota และ GM/Isuzu ไดเพิ่มคําส่ังซื้อชุดทอไอเสียสําหรับรถยนตเพื่อใหเพียงพอกับยอดขาย
รถยนตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตเพื่อสงออกรถกระบะ Toyota Hilux Vigo ของคาย Toyota ที่เพิ่ม
สูงขึ้นมาก จนสามารถครองอันดับหนึ่งในฐานะผูผลิตรถยนตสงออกของประเทศไทยสําหรับป 2548 และยังมี
แนวโนมที่จะสงออกเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
• รายไดจากการจําหนายขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (ABC) 
รายไดจากการจําหนาย ABC ของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2548 เพิ่มขึ้น 317 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
151.67 จากยอดการจําหนาย ABC ในป 2547  เนื่องมาจากการไดรับความไววางใจของคายรถ Toyota และ 
GM/ISUZU ที่ใชบริการบริษัทฯ ใหเปนผูผลิตชุด ABC ซึ่งแตเดิมชุด ABC ถือเปนชิ้นสวน Safety และจะถูกผลิต
เองโดยตรงจากคายรถ Toyota และ GM/Isuzu แตในปจจุบันบรษิัทฯเปนผูผลิตใหทั้ง 2 คายรถ และมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตจนไดรับคําส่ังซื้อสําหรับรถยนตรุนใหมที่จะออกจําหนายในอนาคต โดยรายไดจากการ
จําหนายชุด ABC คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.18 ของรายไดจากการจําหนายรวมสําหรับป 2548  
• รายไดจากการจําหนายงานขึน้รูปโลหะอื่น ๆ (Press part) 
รายไดจากการจําหนายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2548 เพิ่มขึ้น 491 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 41.86 จากยอดการจําหนายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ ในป 2547  โดยเหตุผลหลักคือการเพิ่มกําลัง
การผลิตในชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะของรถกระบะรุน Toyota Hilux Tiger ของลูกคาหลักคือ TOYOTA อีกทั้งใน
รถยนตรุนดังกลาวไดมีการสงออกในทั่วโลก โดยรายไดจากการจําหนายงานขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 35.37 ของรายไดจากการจําหนายรวมสําหรับป 2548  
• รายไดจากการจําหนายเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) 
รายไดจากการจําหนายเครื่องมือที่ใชในการผลิตในป 2548 ลดลง 181 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.7 โดย
สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2547 นั้นไดมีการออกรถยนตรุนใหม คือ TOYOTA HILUX VIGO ซึ่งมีมูลคาของ
เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) คอนขางสูง แตในปที่ผานมา ลูกคาหลักไดผลิตรถยนตรุนใหมคือ YARIS ซึ่ง
เปนรถยนตนั่งโดยมีมูลคาในการขายแมพิมพจากรถยนตรุนดังกลาวไมมากนัก โดยรายไดจากการจําหนาย
เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.74 ของรายไดจากการจําหนายรวม ซึ่งสวนใหญ
เปนการจําหนายแมพิมพสําหรับรถกระบะรุน Vigo เพิ่มเติม และรถยนตรุนใหม คือ Yaris ใหกับคายรถ Toyota  

 
ตนทุนขาย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนขายในป 2547 และ 2548 เทากับ 3,232 ลานบาท และ 4,138 ลานบาทตามลําดับ 

โดยตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญแปรผันตามรายไดที่เพิ่มขึ้น และหากวิเคราะหตนทุนขายตอยอดขายจะพบวาบริษัทฯและ
บริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายที่รอยละ 92 ในป 2547 และรอยละ 88 ในป 2548  โดยสาเหตุหลักที่ทําให
อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายลดลงในป 2548 มีดังตอไปนี้ 
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(1) การชดเชยตนทุนวัตถุดิบเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากลูกคา 
ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดรับการชดเชยตนทุนวัตถุดิบเหล็กที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 72 ลานบาทและบริษัทฯ
ไดดําเนินการปรับราคาขายสินคาตามตนทุนวัตถุดิบเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นโดยตลอดในระหวางป 2548 แตยังไม
ครบถวน ซึ่งการปรับราคาสินคาจะใชระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน โดยทางบริษัทฯคาดวาจะไดรับคาชดเชย
การเพิ่มขึ้นของราคาวตัถุดิบเหล็กในป 2549 เพิ่มเติม  

(2) ตนทุนวัตถุดิบเหล็กมีแนวโนมทรงตัวในชวงครึ่งปหลังป 2548 
แนวโนมวัตถุดิบเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตชวงตนป 2547 จนถึงกลางป 2548 ปรับตัวสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 15 ทําให
บริษัทฯตองรับภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะทีย่ังไมสามารถเพิ่มราคาขายสินคากับลูกคาได ทําใหบริษัทมี
สัดสวนตนทุนขายที่สูงขึ้นตั้งแตตนป 2547 ถึง ไตรมาส 3 ป 2548 แตชวงปลายป 2548 สถานการณราคา
วัตถุดิบเหล็กเริ่มทรงตัว ทําใหสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายสําหรับไตรมาส 4 ป 2548 อยูที่รอยละ 87.6 ต่ํากวา
คาเฉลี่ยอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายทั้งป 2547 และ 2548 

(3) มีการใชกําลังการผลิตที่สูงขึ้น 
โรงงานแหงที่ 2 ของบริษัทฯไดเปดดําเนินการผลิตเกือบเต็มพื้นที่ โดยยังมีบางพื้นที่กําลังดําเนินการกอสราง 
คาดวาจะเสร็จส้ินกลางป 2549 ทําใหบริษัทฯมีกําลังการผลิตที่เพียงพอตอคําส่ังซื้อปจจุบันจากคายรถยนต
ตางๆโดยเฉพาะ คาย Toyota ซึ่งมียอดสั่งซื้อชิ้นสวนสําหรับรถยนตรุน Toyota Hilux Vigo ที่สูงขึ้นมากอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแตเริ่มมีการผลิตรถยนตรุนนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม ป 2548 จนถึงปจจุบัน และยังคงมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มยอดการส่ังซื้อในอนาคต ซึ่งประเทศไทยถูกใชเปนฐานการผลิตรถยนตรุนนี้เพื่อสงออกจําหนายมากกวา 
100 ประเทศทั่วโลกภายใตโครงการ Toyota IMV ดังนั้นกําลังการผลิตที่สูงขึ้นอยางมากในป 2548 จึงชดเชย
คาใชจายในการผลิตอื่น และคาเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นไดดีกวาป 2547 ที่บริษัทฯมียอดคําส่ังซื้อที่นอย
กวา ในขณะที่มีคาใชจายในการผลติคงที่สวนหนึ่ง 

 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 221 ลานบาทในป 2547 เปน 238 

ลานบาทในป 2548 หรือเพิ่มขึ้น 17 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนตอรายไดแลวจะพบวาลดลงจากรอยละ 6 ในป 2547 เปนรอย
ละ 5 ในป 2548 ผลเนื่องจากการที่บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายควบคุมคาใชจายการขายและบริหาร 

 
ดอกเบ้ียจาย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจายในป 2547 เทากับ 163 ลานบาท และป 2548 เทากับ 180 ลานบาท ซึ่งสาเหตุ

ของการเพิ่มขึ้นนั้นเปนไปตามจํานวนเงินกูที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการลงทุนโครงการโรงงาน 2 อยางไรก็ตามหากพิจารณาอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยตอยอดหนี้นั้นจะพบวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีการบริหารอัตราดอกเบี้ยไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงจากรอยละ 3.7 ในป 2547 เปนประมาณรอยละ 3.6 ในป 2548 

 
กําไร 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 41 ลานบาทในป 2547 และจํานวน 263 ลานบาทในป 2548 สาเหตุที่กําไร

สุทธิเพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก 
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• บริษัทฯมียอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก จากยอดคําส่ังซื้อชิ้นสวนรถยนตจากคายรถยนตตางๆ โดยเฉพาะคาย Toyota ที่มี
การผลิตและจําหนายรถยนตรุน Toyota Hilux Vigo สงออกจําหนายทั่วโลกมากกวา 100 ประเทศ 

• บริษัทฯไดรับการชดเชยคาวัตถุดิบเหล็กจากลูกคาบางสวน และราคาวัตถุดิบเหล็กมีแนวโนมการชะลอตัวลงในชวง
ปลายป 2548 

• บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรในบริษัทรวมทุนจํานวน 129 ลานบาท ในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547 ที่มีจํานวนเพียง 
24 ลานบาท เปนผลเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหผูผลิตชิ้นสวนรถยนตเกือบทุก
รายไดรับผลดีจากการขยายตัวดังกลาว และมีกําไรจากการดําเนินการ 
 

12.2.2 ฐานะทางการเงิน 
 
 สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 9,813 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,103 ลานบาท จากป 2547  
หรือขยายตัวรอยละ 27 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ(รวมเงินมัดจําคาเครื่องจักร) จํานวน 
1,326 ลานบาท เปนผลจากการลงทุนในอาคารสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสําหรับโรงงาน 2 ตอเนื่องจากป 
2547 และการลงทุนสําหรับโรงงานแหงใหม (โรงงาน 3) ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับคําส่ังซื้อในอนาคตของลูกคาคายรถยนตหลัก 
โดยบริษัทฯมีการเสนอขายหุนตอนักลงทุนสถาบันในชวงกลางป 2548 ทําใหบริษัทฯสามารถระดมทุนจํานวน 966 ลานบาท 
เพื่อเตรียมการขยายกําลังการผลิตตอไป และในชวงปลายป 2548 บริษัทฯดําเนินการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 217 ไร มูลคาประมาณ 
609 ลานบาท สําหรับโครงการโรงานแหงใหมของบริษัทฯ  

ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 356 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายตัวของยอดขายรวมของบริษัทฯ ในขณะที่การ
บริหารลูกหนี้ของบริษัทฯยังคงอยูในระดับเดิม โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียของป 2547 และ ป 2548 เทากับ 83 วัน และ 
88 วัน ตามลําดับ 
 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอายุนอยกวา 6 เดือน สําหรับป 2547 และ 2548 คิดเปนรอยละ 98.8 
และรอยละ 98.9 ของยอดลูกหนี้รวม ซึ่งจะเห็นไดวาลูกหนี้การคาระยะสั้นมีสัดสวนสูง และบริษัทฯไมมีความเสี่ยงในเรื่องของ
หนี้สงสัยจะสูญโดยบริษัทมีการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป 2547 จํานวน 0.5 ลานบาท และป 2548 จํานวน 1.1 ลาน
บาท 

สภาพคลอง 
หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2547 ป 2548 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 412.67 612.71 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 99.30 408.74 
      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,674.80) (2,048.38) 
      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,008.24 1,636.90 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 432.73 (2.74) 

  
บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 2548 จํานวน 409 ลานบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ

ลงทุนติดลบ 2,048 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดทําการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ และเครื่องจักร เพื่อใชในการขยายกําลังการ
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ผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,637 ลานบาท ซึ่งมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินระยะ
ส้ัน เงินกูระยะยาว และเงินจากการเพิ่มทุน ทั้งนี้กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2547 ลดลง 2.7 ลานบาท มีเงินสดคงเหลือ 
606.8 ลานบาท  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเฉลี่ยในชวง ป 2547 ประมาณ 0.6 เทา และป 2548 ประมาณ 0.7 
เทา อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีขึ้น แตก็ยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการขยายกําลังการผลิต
อยางตอเนื่องตามยอดคําส่ังซื้อที่ไดรับจากคายรถยนต ทําใหบริษัทมีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น 
ถึงแมวาบริษัทจะมีการเพิ่มทุนในระหวางป 2548 แตก็เปนเงินทุนที่เตรียมไวสําหรับการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯตอไป 
มีเพียงบางสวนที่นําไปจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งป 2548 มียอดลดลงจากป 2547 จํานวน 186 ลานบาท  

 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.85 เทา สําหรับป 2548 ลดลงจากป 2547 ที่มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน

เทากับ 2.44 เทา เนื่องจากในชวงกลางป 2548 บริษัทฯ ไดมีการออกจําหนายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ไดรับเงิน
จํานวน 966 ลานบาท และมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นบางสวน จึงทําใหบริษัทฯมีเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้ระยะสั้น
ลดลง  จึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนดีขึ้นเปนลําดับ 

เมื่อพิจารณาถึงหนี้สินใน ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 6,373 ลานบาท เพิ่มขึ้น 902 
ลานบาทจากป 2547 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกูยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงาน 2 และ
ส่ังซื้อเครื่องจักรเพื่อใชสําหรับโรงงาน 2 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีแหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจจากการกูยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน 
ตั๋วแลกเงิน เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันโดยการ
จดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร และค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯไดรับจาก
สถาบันการเงิน สวนใหญเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการที่ตนทุนในการดําเนินธุรกิจ
สูงขึ้น หากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยสวนใหญเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั้นดีจากสถาบันการเงิน 
(MLR) หรือต่ํากวา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯไดรับความเชื่อม่ันจากสถาบันการเงินและเปนวงเงินที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน ทั้งนี้ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีหนี้สินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ จึงไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

12.2.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 
คาตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)    หนวย: บาท 

รายการ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 
1 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 700,000 
2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 270,000 
3 บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

นายวิชัย จตุรานนท 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร 
จํากัด 270,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,240,000 

 

สวนที่ 2.12 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน   หนา 76 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 
13.   ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

 

 
- ไมมี - 
 
 
 

 
 

 
 

 
สวนที่ 2.13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  หนา 77 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 
สวนที่ 3   หนา 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 
สวนที่ 3   หนา 2 

 
สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ ระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวนไมเปนเท็จไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจ วาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสัมพันธ พันธพาณิชย หรือ นายพริษฐ พันธพาณิชย เปนผูลงลายมือชื่อกํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสัมพันธ พันธพาณิชย หรือ นายพริษฐ พันธพาณิชย กํากับไว 
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 
สวนที่ 3   หนา 3 

 

กรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงสูงสุดในฝายบัญชี 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

 

                      ชื่อ ตําแหนง  ลายมือชื่อ

1.   นางจําลอง พันธพาณิชย  ประธานกรรมการบริหาร นางจําลอง พันธพาณิชย                                          

2.   นายสัมพันธ  พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายสัมพันธ  พันธพาณิชย  

3.   นายพริษฐ  พันธพาณิชย  รองกรรมการผูจัดการใหญ  นายพริษฐ  พันธพาณิชย 

4.   นางอรสโรชยา  บุนนาค  กรรมการบริหารอาวุโส  นางอรสโรชยา  บุนนาค 

5.   นางอัมพร  นิลภิรมย  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ นางอัมพร  นิลภิรมย 

6.   นายชาญ เลิศประเสริฐภากร กรรมการบริหาร นายชาญ เลิศประเสริฐภากร 

7.    นายสุรพันธ กันเขตต กรรมการบริหาร นายสุรพันธ กันเขตต  

8.   นายฐาณิสร ธนะสุนทร กรรมการบริหาร นายฐาณิสร ธนะสุนทร  

 
 
ผูรับมอบอํานาจ 

 

1.   นายสัมพันธ  พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายสัมพันธ  พันธพาณิชย  

2.   นายพริษฐ  พันธพาณิชย  รองกรรมการผูจัดการใหญ  นายพริษฐ  พันธพาณิชย 

 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 
สวนที่ 3   หนา 4 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง ในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสาํคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายสัมพันธ พันธพาณิชย หรือ นายพริษฐ พันธพาณิชย เปนผูลงลายมือชือ่ 
กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายสัมพันธ พันธพาณิชย หรือ นายพริษฐ พันธพาณิชย 
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
 

 

กรรมการ 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

 

  ชื่อ ตําแหนง  ลายมือชื่อ

1.   พล.ท.ไตรรัตน ปนมณี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พล.ท.ไตรรัตน ปนมณี  

2.   นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ นางสาวกัญญา บุศยารัศมี  

3.   พล.ต.ต. วันชัย วิสุทธินันท  กรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต. วันชัย วิสุทธินันท 

4.   นายปยพร ล้ิมเจริญ  กรรมการตรวจสอบ นายปยพร ล้ิมเจริญ 

5.   นางอมรรัตน อังคเศกวิไล กรรมการ นางอมรรัตน อังคเศกวิไล 

6. นางพรจิต พันธพาณิชย กรรมการ นางพรจิต พันธพาณิชย 

7. นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท กรรมการ นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท  

 
ผูรับมอบอํานาจ 
 

1.   นายสัมพันธ  พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายสัมพันธ พันธพาณิชย  

2.   นายพริษฐ  พันธพาณิชย  รองกรรมการผูจัดการใหญ  นายพรษิฐ พันธพาณิชย 



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

        รายละเอียดเกียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที 31 ธันวาคม 2548

อายุ % ความสัมพันธ
(ป) การถือหุน พ.ศ. ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน ลักษณะธุรกิจ

1 นางจําลอง พันธพาณิชย 77  - โรงเรียนการเรือน 31.6             มารดา 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
จํากัด

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2545 - 2546 ประธานกรรมการ และ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 ประธานกรรมการบริหาร จาํกัด

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตเครื่องมือการผลิต
ประธานกรรมการบริหาร

2531 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสัมพันธ  พันธพาณิชย 53 - Business Admistration 3.26 (1) บุตรนางจําลอง 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
  Eastern New Mexico University จํากัด
  Amarillo College Auto Machanic, Texas 2545  - 2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director จํากัด
    รุน  23/2005 2544 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตเครื่องมือการผลิต

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2523 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
       DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547
     - หลักสูตร Director Certification Program
        DCP รุนที่ 67 วันที่ 18 มกราคม 2549

3 นายพริษฐ  พันธพาณิชย 50 - Business Admistration 3.15(2) บุตรนางจําลอง 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
  Eastern New Mexico University 2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
  Amarillo College Auto Machanic, Texas จํากัด
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director 2545 -  2546 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
     รุน  23/2005 จํากัด

      - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2544 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอน็ พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตเครื่องมือการผลิต
         DAP รุนที่ 12 วันที่ 7 เมษายน  2549 2522 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต

- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP
   DCP รุนที่ 67 วันที่ 18 มกราคม 2549

4 นางอรสโรชยา บุนนาค 57  - ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน 3..41 (3) บุตรนางจําลอง 2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
   Wellington Polytechnic จํากัด

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตเครื่องมือการผลิต
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต

5 นางอมรรัตน  อังคเศกวิไล 55  - Diploma of Secretary 1.11 บุตรนางจําลอง 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
  American Institute, Washington D.C., U.S.A. 2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น จํากัด รับจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2541 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เยเนอรัล แคร โปรดักส จํากัด ผลิตสินคาอุปโภคและเครื่องสําอางค
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 2526 - ปจจุบนั รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จํากัด ผลิตสินคาประเภทลูกอม ขนม

6 นางอัมพร  นิลภิรมย 54  - Diploma : Penang Institute Academy of Commerce 0.78 บุตรนางจําลอง 2534 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 1



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

        รายละเอียดเกียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที 31 ธันวาคม 2548

อายุ % ความสัมพันธ
(ป) การถือหุน พ.ศ. ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

   (Malaysia) 2533-2546 ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
    - หลักสูตร Directors Accreditation Program:

   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547
7 นางพรจิต  พันธพาณิชย 52  - Diploma : Penang Institute Academy of Commerce 0.78 บุตรนางจําลอง 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต

   (Malaysia) 2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการและ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
    - หลักสตูร Directors Accreditation Program: ผูจัดการฝายขาย จํากัด

   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 2545 - 2546 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผูจัดการฝายขาย จํากัด

2533 - 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผูจัดการฝายขาย จํากัด

8 นางสาวพิไลพรรณ  ลัธธนันท 35  - Master of Liberal Science, Eastern Michigan 0.96 หลานนางจําลอง 2548 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
   University, USA บริหารความเสี่ยง
 - Master of Arts, Aichi Gakuin University, Japan 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
 -  ปริญาตรีอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 - ปจจุบัน ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตเครื่องมือการผลิต

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2543 - 2545 Project Controller URS Corporation, Washington, DC, ออกแบบและกอสราง
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 U.S.A.
 - หลักสูตร Company Secretary Program
     รุนที่ 13/2005
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP
  รุน 58/2005
- หลักสูตร Organization Risk Mannagement Program
   ORMP รุนที่ 4-5/2005

9 พล.ท. ไตรรัตน  ปนมณี 62 ปริญาตรี วทบ (ทบ) นายรอย จปร. - - 2547 - ปจจุบัน กรรมการและประธาน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
 - หลักสูตร Audit Committee Program  : ACP กรรมการตรวจสอบ
    รุนที่ 3/2004 2544 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ. กองบัญชาการทหารสูงสุด     หนวยงานราชการ

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program:    ทหารสูงสุด 
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547
 -  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
    รุน  25/2006
- หลักสูตร Organization Risk Mannagement Program
   ORMP รุนที่ 4-5/2005

10 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี 54     - ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิยาลัยรามคําแหง - - 2547 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตรวจสอบ
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2547 - ปจจุบัน เจาหนาที่คดีพิเศษ 8ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ   หนวยงานราชการ

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2546 - ปจจุบัน หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ   หนวยงานราชการ
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547 2542 - 2545 สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ   หนวยงานราชการ

เอกสารแนบ 1 หนา 2



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

        รายละเอียดเกียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที 31 ธันวาคม 2548

อายุ % ความสัมพันธ
(ป) การถือหุน พ.ศ. ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน ลักษณะธุรกิจ

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

 - หลักสูตร Organizational Risk Management Program
   ORMP รุนที่ 4-5  พฤศจิกายน  2548
 - หลักสูตร Director Certification Program
     DCP รุนที่ 67 วันที่ 18 มกราคม 2549

11 นายปยพร  ลิ้มเจริญ 49  - MBA, University of Louisville Kentucky - - 2548 -  ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
 - Diploma in Business Admistration, 2547 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
    Eastern New Mexico University ตรวจสอบ

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2529 - ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระยองสตาร จํากัด   โรงแรมและศูนยการคา
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547

12 พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 70    - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียน  - - 2548 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
     นายรอยตํารวจห ตรวจสอบ     หนวยงานราชการ

      - หลักสูตร Directors Accreditation Program : DAP 2548 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ
     รุนที่ 43/2005 2547 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ     หนวยงานราชการ
 - หลักสูตร Audit Committee Program  : ACP องคกรอิสระวุฒิสมาชิก
    รุนที่ 11/2006 2546 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการ การ     หนวยงานราชการ
  - หลักสูตร Finance for Nor-Finance Director ทหาร สภาผูแทนราษฎร
    รุนที่  22/2005

13 นายชาญ  เลิศประเสริฐภากร 55 Bachelor Degree in Management, Nanyang 0.61 - 2540 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
University, Singapore

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program:
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547

14 นายฐาณิสร  ธนะสุนทร 56 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  - - 2542 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
 California State University 2517 - 2541  ผูจัดการฝาย บ.ไทย สวีดิช แอสเซมบลี จํากัด ประกอบรถยนต

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program:
   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547

15 นายสุรพันธ  กันเขตต 57 Bachelor of Art, Teri University, Japan  - - 2546 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต
    - หลักสูตร Directors Accreditation Program: 2515 - 2546  ผูจัดการ บ.โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตรถยนต

   DAP รุนที่ 12  วันที่ 7 เมษายน 2547
หมายเหตุ : 1) รวมหุนของภรรยา อีกจํานวน 130,000 หุน 3) รวมหุนของบุตร อีกจํานวน 455,000 หุน 

2) รวมหุนของบุตร อีกจํานวน 154,000 หุน 

เอกสารแนบ 1 หนา 3



บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ 
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

YNP YNPE YNPI YSP WETCO YDT 1 2 3 
1. นางจําลอง พันธพาณิชย X X X       
2. นายสัมพันธ พันธพาณิชย D, EM D, EM D, EM X D D D D  
3. นายพริษฐ พันธพาณิชย D, EM D, EM D, EM D D D    
4. นางอรสโรชยา บุนนาค D, EM D, EM D, EM       
5. นางอมรรัตน องัคเศกวิไล D         
6. นางอัมพร นิลภิรมย D         
7. นางพรจิต พันธพาณิชย D  EM       
8. นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท D EM        
9. พล.ท.ไตรรัตน ปนมณ ี D        D 
10. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี D         
11. นายปยพร ลิม้เจริญ D         
12. พล.ต.ต.วันชยั วิสุทธินันท D         
13. นายชาญ เลศิประเสริฐภากร EM         
14. นายสุรพันธ กันเขตต EM         
15. นายฐาณิสร ธนะสุนทร EM         

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

YNP  หมายถึง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
YNPE หมายถึง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
YNPI  หมายถึง บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด 
YSP หมายถึง บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด 
WETCO หมายถึง บริษัท วอกเกอร เอก็ซอรต (ประเทศไทย) จํากัด  
YDT หมายถึง บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
 
บริษัทที่เกี่ยวของ 
1. บริษัท อีค จํากดั   ดําเนินธุรกิจ  จําหนายเหล็ก แสตนเลส 
2. บริษัทขาวรัชมงคล จํากัด ดําเนินธุรกิจ  คาขาวและโรงสขีาว  
3. หางหุนสวน พี-พลอยยนต ดําเนินธุรกิจ ขายและใหเชารถยนต 
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บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

 
- ไมมี -  
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