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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน
ยานภัณฑเปนบริษัทผูผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะและเชื่อมประกอบที่มั่นคงมีการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตที่
เหนือกวาคูแขงอยูเสมอ ไดรับความไววางใจอยางสูงจากลูกคารวมทั้งผูผลิตวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบ
พันธกิจ
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทมุงเนนพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะความรูผานระบบการอบรม
และสอบทั้งภายใน(Internal specialists) และภายนอก(customers/partners) ใหเหมาะสมกับแผนกที่
พนักงานสังกัดอยู เพื่อการพัฒนาทักษะและประกอบการปรับตําแหนง
• เพิ่มศักยภาพในการเตรียมการผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่
เปลี่ยนไปไดเชน ดานราคา ดานคุณภาพ และการสงมอบใหตรงเวลา
• เพิ่มศักยภาพในการจัดซื้อ-จัดจาง จัดเตรียมพันธมิตรทางธุรกิจ(Not Suppliers but our partners)ที่มีความ
ชํานาญและมีCapacity พรอมรองรับการขยายตัวของยอดขายของบริษัท ภายใตขอกําหนด เชน ราคา Leadtime ที่สามารถแขงขันได
• เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงงาน สงเสริมใหพนักงานเขาใจถึงมาตรฐานการทํางาน ปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด พรอมพัฒนาทักษะการวิเคราะหและแกไขปญหา ผลิตภายใตระบบและปรัชญาของ Lean อยาง
เขมงวดจริงจัง
• ปรับปรุงการบริหารตนทุน มุงเนนพัฒนาระบบสารสนเทศดานตนทุนใหมีความเปนปจจุบัน ทราบตนทุนไดทุก
ขณะตั้งแตเสนอราคาและ ทุกขบวนการผลิตจนหมดระยะเวลาการผลิต เพื่อประกอบการแกไขปรับปรุง
• พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงานใหมใหเปนมาตรฐาน ( Re-engineering)
เพื่อใหเหมาะสมกับการมีบริษัทในเครือหลายโรงงานจัดกิจกรรมมุงสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม ใหทํางาน
รวมกันเปนทีม มีความสามัคคีและ รักองคกร
1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ
• ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”, “YNP”) กอตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
2.5 ลานบาท โดยตระกูลพันธพาณิชย ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
(Press Part) โดยเริ่มแรก มีโรงงานตั้งอยูในซอยสุขมวิท 81 ถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพฯ ดําเนินการผลิตชิ้นสวนอะไหล
สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ จนประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ตอมาไดขยายสายการผลิตไปสูชิ้นสวน
รถยนตประเภทตางๆ เพื่อจําหนายทั่วประเทศ บริษัท ไดรับคัดเลือกจาก บริษัท ฮีโนมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําตลาด
รถบรรทุกขนาดใหญ ใหเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียของคายรถยนต ฮีโน HINO)
(
และเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียรถยนตและงาน
ปมขึ้นรูปโลหะใหกับบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2520 - บริษัทไดสรางโรงงานใหมขึ้น บนพื้นที่ 9 ไร ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และความตองการรถยนตในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ป 2536 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ป 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และไดเขารวมทุนกับบริษัท ซังโกะ
จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูออกแบบทอไอเสียรถยนตใหกับคายรถโตโยตา ประเทศญี่ปุน
- จัดตั้งบริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดําเนิน
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต และประกอบชุดทอไอเสียรถยนตใหแกคายรถ TOYOTA และเปนผูผลิตชิ้นสวนทอ
เหล็ก ( Pipe) สําหรับรถยนตใหแกผูประกอบการทั่วไป โดยบริษัทฯ ถือหุนใน YSP รอยละ 18 ของทุนจด
ทะเบียน
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
- รวมทุนกับ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบทอไอเสียใหกับคาย
รถยนต จี เอ็ม (GM)/ อีซูซุ (ISUZU)
- จัดตั้งบริษัท วอคเกอร เอ็กซอรต (ประเทศไทย) จํากัด (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ใน
เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบชุดทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกะบะ) ใหกับ
คายรถ GM / ISUZU ปจจุบันบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
- กลุมผูถือหุนใหญของบริษัท ไดจัดตั้ง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( YNPE) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจหนึ่ง
ของบริษัท และสรางโรงงาน ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือที่ใช
ในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ ( DIE) ตัวจับยึด ( JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ ( Checking Fixture)
และ อุปกรณการผลิต ( Equipment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุมใหสามารถดําเนินการผลิตไดอยางครบ
วงจร
ป 2545 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 603 ลานบาท
- กลุมผูถือหุนใหญไดจัดตั้ง บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด ( YNPI) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจหนึ่งของ
บริษัทฯ เพื่อผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตเพื่อใชทดแทนชิ้นสวนเดิม ( REM : Replacement Equipment
Manufacturing) และดําเนินการขยายสายการผลิตชิ้นสวนโลหะไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน รถจักรยานยนต
และเครื่องใชไฟฟา
ป 2546 - เดือนมิถุนายน บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 722 ลานบาท
- เดือนกันยายน บริษัท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ โปรงใสใน
การดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัท มีการทําธุรกรรมกับ 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 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 1 ,060 ลานบาท โดยเปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหกับนักลงทุนภายนอก ซึ่งไดแก นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนอื่นๆ และนําเงินมาใชลงทุนใน
เครื่องจักรสําหรับโรงงานแหงใหม
ป 2547 - ซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อขยายโรงงาน 2
- เดือนกุมภาพันธ ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแปรสภาพบริษัท เปนบริษัทมหาชน จํากัด และมีมติใหแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1 ,060 ลานบาท
เปน 1,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 108 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
2
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- เดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติจัดตั้ง บริษัทยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน 20 ลาน โดยเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัทยานภัณฑ 30 % และบริษัทรวมลงทุนกับบริษัท
ไดโซ อินดรัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) 70 % ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานในดานชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP:
Electron Deposit Painting) ประกอบธุรกิจชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา เพื่อรองรับการทําธุรกิจ
ของยานภัณฑใหครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เดือนธันวาคม เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งหมด 40 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน
37 ลานหุน และเสนอขายแกกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 3 ลานหุน โดย
หลังจากการเสนอขายครั้งนี้บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,260 ลานบาท
- นําหลักทรัพยของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนมกราคม สําหรับหุน
สามัญที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคราว
ตอไปหลังจากไดเสนอไดทําการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลาในการเรียกชําระ
- เดือน กุมภาพันธ บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
เปน 1,214,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัท YNP ไดมีมติอนุมัติใหซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามสัดสวน การ
ถือหุนเดิมคือรอยละ 17.53 และเพิ่มสัดสวนในการลงทุนจากเดิม เปนรอยละ 20.22
- เดือน มีนาคม บริษัทรวมทุน คือ บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด (YDT) ไดเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยเพื่อดําเนินธุรกิจประเภทชุบสีชิ้นชวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit
Painting) ซึ่งบริษัทดังกลาว เปนการรวมทุนระหวาง บริษัท ไดโซะ อินดัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ
บริษัทฯ โดยสัดสวนการถือหุนรอยละ 70:30 ตามลําดับ
- เดือนกรกฎาคม เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
- ซื้อที่ดินเพื่อกอสรางโรงงาน 3
- เดือนมีนาคม บริษัท ไดรับใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO/TS16949 เดือน
มีนาคม บริษัท ไดเริ่มกอสรางโรงงานแหงที่ 3 ณ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 217 ไร 2
งาน 1 ตารางวา เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหบริษัทมีความจําเปนที่ตอง
ทําการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
เดือน กุมภาพันธ บริษัท ไดมีพิธีเปดโรงงานแหงที่ 2 อยางเปนทางการ ซึ่งโรงงานดังกลาวตั้งอยูเลขที่ 3 บน
ถนน กิ่งแกว-ลาดกระบัง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- เดือน สิงหาคม บริษัทไดมีการลงนามรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการตลาด กับ บริษัท ไดรฟโซล
เวิลดไวร จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผูออกแบบ ชุดขาคันเรง ขาเบรก ขาครัช และ กานคอพวงมาลัย
สําหรับคายรถยนต จีเอ็ม
- เดือน กันยายน บริษัท ไดเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโรงงานแหงที่ 3 ในระยะที่ 1 เพื่อรองรับปริมาณคํา
สั่งซื้อและเปนการขยายกําลังการผลิตของกลุมบริษัท
- เดือน มิถุนายน บริษัท ไดมีมติในการประชุมผูถือหุน ใหมีการแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 5 บาท เปนหุน
ละ 1 บาท และเพิ่มจํานวนหุนสามัญจากเดิม 320 ลานหุน เปน 1,600 ลานหุน
- เดือน เมษายน บริษัท ไดมีการขายหุน บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด คืนใหกับ บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศ
ญี่ปุน) ทําใหสัดสวนลดลงจาก 20.24% เปน 9.55%
เดือนมิถุนายน บริษัทไดมีการขายหุน บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด คืนใหกับบริษัท เทน
เนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งหมด
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
โครงสรางการถือหุนของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ปจจุบันกลุมบริษัท มีการใหบริการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดังนี้
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บริษัทและบริษัทยอย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวาบริษัท
ยอยเปนหนวยธุรกิจหนึ่งของบริษัท
บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบ ( OEM Part) โดยมีความ
เชี่ยวชาญในดานการผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย ขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช เปนพิเศษ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตชิ้นสวนสําหรับ
เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทยอย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนอะไหลที่ใชทดแทนชิ้นสวนเดิม (REM
Part) และเปนตัวแทนจัดจําหนายชิ้นสวนประกอบอื่นๆ (Trading) เพื่อจําหนายทั่วประเทศ บริษัทยอย YNPE ประกอบธุรกิจ
ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต ( Tooling) ซึ่งไดแก แมพิมพ ( DIE) ตัวจับยึด ( JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ
(Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment)
1. ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมอื่น
ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมยานยนต สามารถแบงกลุม
ผลิตภัณฑไดเปน 3 กลุม ไดแก
(1) ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตนั่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจําหนายใหกับรถยนตโตโยตาทุกรุน และ
ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกสิบลอ จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และนิสสันแตเพียงผูเดียว
(2) ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สําหรับรถยนตนั่ง และรถบรรทุกขนาด 1
ตัน
(3) ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตร
และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่นอีกกวา 1,700 รายการ
บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน มีการแบงการดําเนินงานผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ดังนี้
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“YNP”)
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,600 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ในลักษณะของการ
ผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) จําหนายตรง ใหกับผูผลิตรถยนต ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ผูผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตร และจําหนายผานบริษัทรวมทุน YSP และ WETCO บริษัท มีผลิตภัณฑหลักดังนี้
 ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตนั่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน และรถบรรทุกสิบลอ
 ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช ( Accelerate Break Clutch) สําหรับรถยนตนั่ง และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน โดย
ปจจุบันบริษัทผลิตชุด ABC สําหรับรถอีซูซุ และ รถโตโยตาทุกรุน
 ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น ( Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกล
การเกษตร
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทผลิตรถยนตเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ
ชิ้นสวนรถยนต (Drawing) YNP จะรับคําสั่งซื้อจากบริษัท
ผลิตรถยนตคายตางๆ โดยตรง หรือเรียกไดวา บริษัทเปนผูผลิตชิ้นสวน First Tier สวนในกรณีที่บริษัท Developer ของคาย
รถยนตที่รวมลงทุนกับบริษัท ซึ่งไดแก Sango และ Tenneco เปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นสวน YNP จะรับคําสั่งซื้อชิ้นงานผาน
บริษัทรวมทุน และ บริษัทรวมทุนจะนําไปประกอบเพื่อสงจําหนายใหกับบริษัทผลิตรถยนตคายตางๆ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทเปนผลิตชิ้นสวน Second Tier
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (“YNPI”)
เปนบริษัทยอยของ YNP ปจจุบันมีทุนชําระแลว 240 ลานบาท ประกอบธุรกิจชิ้นสวนรถยนต ประเภทชิ้นสวน
เพื่อใชทดแทนชิ้นสวนเดิม (Replacement Equipment Manufacturing) และเปนตัวแทนจัดหนายชิ้นสวนประกอบอื่นๆ
(Trading)) เพื่อจําหนายใหกับรานคาอะไหลรถยนตทั่วประเทศ
 ชิ้นสวนอะไหลสําหรับทอไอเสีย
 ชิ้นสวนอะไหลรถยนตอื่น อาทิ บานพับประตู คานขวางแฟรม ฐานแทนเครื่องยนต และชิ้นสวนงานขึ้นรูป
โลหะประเภทตางๆ เปนตน
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บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (“YSP”)
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทซังโกะ จํากัด ( Sango Co., Ltd.) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูออกแบบ
พัฒนาและเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นสวนทอไอเสีย ใหกับคายรถยนต TOYOTA ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวน
รถยนตขนาดใหญ ชุดทอไอเสีย และเหล็กทอ โดย YSP จะมีการสั่งซื้อชิ้นสวนทอไอเสียและชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะขนาดกลางถึง
เล็กจาก YNP เพื่อนําไปประกอบกับชิ้นงานที่ YSP ผลิตและขายให TOYOTA ปจจุบันมีทุนชําระแลว 1,414 ลานบาท บริษัท
ถือหุนรอยละ 9.55 บริษัท ซังโกะ จํากัด ถือหุนรอยละ 84.94 บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 5.03 และ
บริษัท ซูมิ-ไทย อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด ถือหุนรอยละ 0.48
2. เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling)
บริษัทยอย YNPE มีทุนชําระแลว 300 ลานบาท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต
(Tooling) ไดแก แมพิมพ ( Die) อุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณการ
ผลิต (Equipment) เพื่อใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต Tooling เพื่อจําหนายใหแก YNP เปน
หลัก และจะผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบการรายอื่นในกรณีที่มีกําลังการผลิตเหลือพอ
3. การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting)
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทไดโซ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) (Daiso) เพื่อ ดําเนินธุรกิจ
รับจางชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 20 ลานบาท บริษัท
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และบริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในดาน EDP และเปน
ผูผลิตแมพิมพ และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะใหคายรถยนต Honda ที่ประเทศญี่ปุน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ
โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ และกลุมบริษัท แบงแยกตามผลิตภัณฑ ในป 2552 ป 2553 และป 2554 สามารถ
แบงแยกไดดังนี้
ผลิตภัณฑ

ป 2552

ป 2553

ชุดทอไอเสีย

61.08%

62.70%

56%

ชุดขาคันเรง ขาเบรก ขาครัช

8.53%

8.02%

8%

ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ

29.46%

28.52%

34%

เครื่องมือที่ใชในการผลิต

0.93%

0.76%

2%

100%

100%

100%

รวม

ป 2554

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ
1.1 ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
ผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ไดแก ทอไอเสีย (Exhaust), ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accel, Brak e, Clutch
Pedal; ABC) และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Part) โดยกลุมบริษัทฯ รับคําสั่งซื้อทั้งในลักษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturing) จากผูผลิตรถยนตโดยตรงซึ่งโดยปกติจะเปนการสั่งซื้ออยางตอเนื่องตลอด OEM Part Life (47 ป) และรับคําสั่งซื้อในลักษณะครั้งตอครั้ง(ไมมีสัญญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing)
จากตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคายรถยนตตางๆ และรานคาอะไหล กวา 400 ราย ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กลุมบริษัทจะเริ่มทํา
การผลิตในลักษณะ REM หลังจากรถยนตรุนนั้นหมด OEM Part Life แลว โดยกลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับบริษัทผลิตรถยนต
ของคายตางๆ วาจะทําการจัดเก็บเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไปอีก 10 ป เพื่อผลิตชิ้นสวนอะไหลใหกับศูนยอะไหล
ของคายรถยนตตางๆ โดยสามารถจําแนกผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะไดดังนี้
ชิ้นสวนทอไอเสีย (Exhaust)
บริษัท ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย แบบแยกชิ้น และแบบทั้งชุด สําหรับรถยนตนั่ง และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกระบะ)
จําหนายใหแกคายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากนั้น ยังเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ
จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และ นิสสัน แตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตใหแกคายโตโยตา
มาเปนระยะเวลากวา 30 ป และยังมีความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท ไดรับคําสั่งซื้อชิ้นสวนทอไอเสียของรถโตโยตา
ทุกรุน อีกทั้งบริษัท ยังไดรับความไววางใจจาก คายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ เนื่องจากมีการทําสัญญาความ
ชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ
จํากัด (ประเทศอเมริกา) ทําใหวิศวกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดทอไอเสีย และยังมีสวนรวมในการออกแบบปรับเปลี่ยน
รูปแบบผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมกับการใชงานในภูมิภาคเอเชีย
นอกเหนือจากการจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียใหแกคายรถแลวนั้น กลุมบริษัท ยังเปนผูนําทางดานการผลิต ทอไอเสีย
ประเภทชิ้นสวนเพื่อใชทดแทน (REM Parts) จําหนายใหกับตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคาย รถยนต ตางๆ และรานคา
อะไหลทั่วประเทศอีกดวย
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ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)
ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช จัดเปนชิ้นสวนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต (Safety Part) ซึ่งผูผลิตรถยนตจะ
ใหความสําคัญเปนพิเศษ และสั่งซื้อชุด ABC จากตางประเทศในลักษณะ CKD Part (Complete Knock Down Part) หรือ
สั่งซื้อเปนชิ้นสวนแยกชิ้นเพื่อนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ไดรับคําสั่งซื้อชิ้นสวน ABC แบบแยกสวน ตอมามีการทําสัญญา
รับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท ไดรฟโซล เวิลดไวร จํากัด (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนาชุด ABC ใหกับคายรถอีซูซุ และ คายจีเอ็ม ทําใหบริษัทฯ มีความรูและความ
เชี่ยวชาญในการผลิตชุด ABC มากขึ้น และสามารถผลิตชุด ABC แบบทั้งชุดปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตรายใหญในประเทศไทย
ที่จําหนายชุด ABC ใหกับคายรถยนตตาง ๆ
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Part)
บริษัท มีผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่นจําหนายตรงใหกับคายรถยนตตาง ๆ เชน โตโยตา, จีเอ็ม / อีซูซุ, ฮอนดา,
นิสสัน, มิตซูบิชิ, ฟอรด และ มาสดา เปนตน โดยสามารถแบงเปนกลุมผลิตภัณฑไดดังนี้
 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 บริษัท ยังมีการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใชไฟฟาเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทในการขยายสายการผลิตไปสูอุตสาหกรรมอื่นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงจากกลุม
อุตสาหกรรมรถยนตเพียงอยางเดียว
1.2 เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling)
บริษัทยอย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลิต เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) เพื่อนํามาใชในขบวนการผลิตงาน
ขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑดังนี้
แมพิมพ
(DIE)
เปนอุปกรณหลักที่ใชในการผลิต
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดยแบงเปน
2 ประเภท ไดแก Single Die
และ Progressive Die ขึ้นอยูกับ
ความซับซอนของชิ้นงานและ
ความตองการของลูกคา

ตัวจับยึด
(JIG)
เปนอุปกรณที่ใชในการจับ
ยึดแมพิมพเพื่อทําการ
ผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
หรือใชในการจับยึด
ชิ้นสวนขึ้นรูปเพื่อเชื่อม
ประกอบชิ้นงาน

เครื่องตรวจเช็คคุณภาพ
(C/F)
เปนอุปกรณที่ใชใน
กระบวนการตรวจเช็ค
คุณภาพมาตรฐานของ
ชิ้นงานกอนสงมอบใหกับ
ลูกคา

อุปกรณการผลิต
(Equipment)
เปนอุปกรณเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการผลิต
สําหรับชิ้นงานที่ตองการ
ความละเอียดเที่ยงตรง
และแมนยํา

โดยปกติ YNPE จะเริ่มทําการออกแบบ Tooling หลังจากบริษัทแม YNP ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนจาก
บริษัทผลิตรถยนตแลว ซึ่งจะเริ่มกอนการผลิตชิ้นสวนรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ป YNPE มีการผลิต
แมพิมพขนาดใหญถึงขนาดเล็ก (A-E Class) เพื่อใชผลิตชิ้นสวนรถยนตที่มีขนาดใหญไปจนถึงขนาดเล็ก
1.3 การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting)
บริษัทรวมทุน YDT มีธุรกิจรับจางชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับ
นโยบายการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปรถยนตแบบครบวงจรของกลุมยานภัณฑ โดยโรงงานชุบสีดวยกระแสไฟฟาของ
YDT เปน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เรียกวา Electron Deposit Painting: EDP เปนการชุบโดยใชกระแสไฟฟา ซึ่งทําใหคุณภาพการชุบสี
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ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังสงผลใหกลุมยานภัณฑสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ลดอัตราของเสีย และ
สามารถวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม
2.3.1 กลยุทธทางการตลาด
การควบคุมคุณภาพ
บริษัท และบริษัทยอยใหความสําคัญมากในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑของบริษัท มีขอผิดพลาด อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายกับลูกคาในวงกวาง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้น บริษัท จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหวางกระบวนการผลิต
และการตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป บริษัท ไดรับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO /TS 16949:2002
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตซึ่งเปนมาตรฐานที่บริษัทคายรถยนตใหการยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนั้น บริษัท
ยังไดรับรางวัลจากผูผลิตรถยนตในดานตางๆ
สําหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
Tooling ที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถผลิต Tooling ที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย YNPE ไดรับ
ประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO /TS 16949:2002 และ YNPI ไดรับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนการยืนยันและเสริมสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเดิม
การสงมอบ
นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการบริการที่ดีตอลูกคาโดยมุงเนนการสง
มอบสินคาตรงตอเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใตระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนํา
หลักการ Just-In-Time : JIT มาใช ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงมอบชิ้นงานให
ถึงมือลูกคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลดตนทุนในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับเลือกจากคายโตโยตา ใหเปนบริษัท
ตนแบบในการนําระบบ TPS มาใชเพื่อใหมีประสิทธิภาพดานการบริหารการผลิต
ศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร
กลุมบริษัท มีศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแตการออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูป
โลหะ โดย กลุมบริษัท มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องปม (Press Machine) ขนาดตั้งแต 35
ถึง 2,400 ตัน รวมกวา 290 เครื่อง เครื่องเชื่อม (Welding Machine) เครื่องดัดทอระบบคอมพิวเตอร (CNC Bending) เครื่อง
ขึ้นรูปชิ้นงาน (Forming Machine) และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นกวา 700 เครื่อง ทําใหบริษัท สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานได
หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากนั้น YNPE ยังมีวิศวกรออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย โดยมี
CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided Manufacturing) และเครื่อง CNC (Computer Numerical
Control) จํานวน 15 เครื่อง สามารถออกแบบและผลิต Tooling ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
2.3.2 กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมาตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ซึ่งบริษัท มีความสัมพันธอันดีกับลูกคา
เหลานี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนการขยายฐานการผลิตไปยังชิ้นสวนอื่นๆ ของลูกคาปจจุบัน ควบคูไปกับการ
ติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัท ไดแก
กลุมผูประกอบการรถยนต : กลุม โตโยตา / ฮีโน, กลุม จีเอ็ม/อีซูซุ, กลุม ฮอนดา, กลุม ฟอรด/มาสดา,
กลุมมิตซูบิชิ และ กลุมนิสสัน เปนตน
กลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
: อิเมอรสัน (คอรปแลนด), BSH
กลุมผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร : คูโบตา คอรปเปอเรชั่น, บางกอกโคมัตสุ
9

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัท ผลิตและออกแบบชิ้นสวนรถยนต ดังนี้

0

รุนที่ผลิต

คายรถยนต
TOYOTA
ISUZU
GM

HONDA
HINO
NISSAN
MITSUBISHI
FORD
MAZDA
VOLVO

รุนที่รวมมือออกแบบ

CAMRY, COROLLA, SOLUNA, CAMRY, COROLLA, SOLUNA, HILUX,
HILUX, YARIS
YARIS
D-MAX
D-MAX
CHEVROLET OPTRA
CHEVROLET COROLADO
CHEVROLET AVIO
CHEVROLET COROLADO
CHEVROLET CRUZE
CHEVROLET CAPTIVA
ACCORD,CITY,CIVIC,
CITY
CRV,JAZZ,BRIO
TRUCK
TIDA, NAVARA, UD TRUCK
LANCER, PAJERO, TRITON
FORD RANGER
MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3
VOLVO S80/70/60,TRUCK
-

นอกจากนั้น บริษัท ยังมีการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเชน
ธุรกิจ
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องใชไฟฟา

ชื่อบริษัท
บริษัท คูโบตา คอรปเปอเรชั่น จํากัด
บริษัท บางกอก โคมัตสุ จํากัด
บริษัท อิเมอรสันอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอนเซส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

รุนที่ผลิต
รถไถนั่งขับ L3408, E40B,
E40C
COPELAND DIGITAL,
QUANTUM, QUEST,
SUMMIT, TENDEM, BOSCH
,SEMENT

บริษัท มีรายไดจากการขายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุมลูกคาไดดังนี้
คายรถยนต
TOYOTA / HINO
GM / ISUZU
HONDA
ผูผลิต / จําหนายชิ้นสวนรถยนต
และผูประกอบรถยนตรายอื่นๆ
เครื่องใชไฟฟา
เครื่องจักรกลการเกษตร

ป 2552
รอยละตอยอดขาย
84.80
7.52
2.03

ป 2553
รอยละตอยอดขาย
84.40
6.90
2.10

ป 2554
รอยละตอยอดขาย
84.50
6.90
2.10

3.15

3.30

3.10

2.50
0

2.30
1.00

2.20
1.00
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2.3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย ของกลุมบริษัท มีดังนี้
 การจําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสวนใหญเปนการจําหนายแกผูผลิตรถยนตโดยตรง (First Tier) และผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนตซึ่งสั่งซื้อชิ้นสวนเพื่อนําไปผลิตเพิ่มเติม และประกอบจําหนายแกผูผลิตรถยนตตางๆ (Second
Tier) ในลักษณะ OEM ซึ่งเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อและสงมอบชิ้นงานในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการกําหนด
จํานวนคําสั่งซื้อใน เบื้องตนลวงหนา และมีการยืนยันเปนรายเดือน
 การจําหนายชิ้นสวน REM เปนการจําหนายแบบครั้งตอครั้ง (ไมมีสัญญาระยะยาว) ใหกับตัวกลางศูนยบริการ
อะไหลของคายรถยนตตางๆ และผูคาสงรายใหญของแตละภูมิภาคกวา 400 ราย ทั่วประเทศ โดยผูสั่งซื้อ
ดังกลาวจะทําการกระจายสินคาใหกับศูนยบริการยอยของคายรถยนตและผูคาปลีก อีกทอดหนึ่ง
 การจําหนาย Tooling เปนแบบครั้งตอครั้งและไมมีสัญญาระยะยาว ใหกับบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งสั่งซื้อ Tooling
ลวงหนากอนการผลิตรถยนตรุนใหม
ทั้งนี้ การกําหนดราคาขายชิ้นงานของบริษัท ทั้งในกรณีที่บริษัท เปนผูผลิตแบบ First Tier และ Second Tier เปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยจะใชวิธี ตนทุนบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมชิ้นสวน
รถยนต ตนทุนของชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช (Process Cost)
และตนทุนโสหุย (Overhead) จะถูกนําไปบวกกับอัตรากําไรที่บริษัทฯตองการเพื่อเปนราคาขายเสนอแกลูกคา
2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2554 เหตุการณดังกลาวจึงสงผลถึงผูผลิตยานยนตทั้ง
ระบบโรงงานประกอบรถยนตทยอยกันหยุดสายการผลิต เพราะ ขาดแคลนชิ้นสวนอยางหนัก ดังนั้นผลกระทบความเสียหายใน
ครั้งนี้จึงมากกวาเหตุการณสึนามิหลายเทา จากการรายงานของสํานักขาวตางประเทศ ระบุวาประเทศไทยเปนตลาดรถยนตที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต เปนฐานการผลิตและการสงออกรถยนต และชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญของโลก ทํา
ใหเมื่อเกิดภัย พิบัติจึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตเปนวงกวางโดยในชวงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 นั้น บริษัท โต
โยตา มอเตอร ไดประกาศระงับการผลิตรถยนตที่โรงงานหลายแหงในญี่ปุน และอเมริกาเหนือ เชนเดียวกับโรงงานผลิตยานยนต
ของบริษัทอื่นๆ ที่ตองหยุดผลิตชั่วคราวจากเหตุการณครั้งสําคัญนี้
จากกรณีดังกลาว สงผลใหในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของอุทกภัยครั้งใหญ ยอดการผลิตรถยนต
ของไทยตกลงมาอยูที่ 49,439 คัน ถัดมาในเดือนพฤศจิกายน การผลิตยังคงตกต่ําอยางตอเนื่องดวยตัวเลขเพียง 23,695 คัน
โดยรวมแลวไทยสูญเสียความสามารถในการผลิตรถยนต จากเหตุการณครั้งนี้ไปเกือบ 4 แสนคัน ทําใหตัวเลขการผลิตในป พ.ศ.
2554 ลดลงมาอยูที่ระดับ 1,457,795 คัน จากเดิมที่ตั้งเปาการผลิต 1,800,000 คัน
วิกฤติครั้งนั้นสงผลใหตลาดรถยนตชะลอตัวอยางหนัก ทุกภาคสวนตางชวยกันเรงแกปญหาดังกลาว บรรดา ผูผลิต
ตางเรงฟนฟูกําลังการผลิตใหกลับคืนสูสภาวะปกติ พรอมกับใหความชวยเหลือทุกแนวทางแกผูผลิตชิ้นสวน อันเปนปจจัยสําคัญ
ของหวงโซอุปทานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยและยานยนตโลก ใหฟนคืนกลับ สูสภาวะปกติอีกครั้ง ขณะที่
ภาครัฐก็พยายามเขาชวยเหลือผูประกอบการในหลายดาน ซึ่งในชวงของการฟนฟูไดออกมาตรการชวย เหลือทางดานภาษี 3
สวนดวยกัน คือ
1. มาตรการยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม
2. มาตรการยกเวนภาษีนําเขารถยนตสําเร็จรูปใหกับโรงงานผลิตรถยนต ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม
3. มาตรการยกเวนภาษีนําเขาชิ้นสวนรถยนตใหกับโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม
ในสวนภาคเอกชนนอกจากเรงแกปญหาการผลิตหลังจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ตางพรอมกันปรับกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด โดยเริ่มแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดดานรัฐบาลนอกจากออกมาตรการชวยเหลือฟนฟูใหสามารถ กลับสู
ภาวะปกติอีกครั้ง ก็ไดสานตอนโยบายรถยนตคันแรกอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ทุกบริษัทตางขานรับ เปนอยางดี
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พรอมรวมกันผลักดันให อุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบขับเคลื่อนไดอยางรอนแรงอีกครั้ง จนมียอดขาย พลิกกลับมาเติบโตอยาง
ตอเนื่อง
นโยบายดังกลาวมีกฎเกณฑที่สําคัญ คือ การคืนเงินเทากับจํานวนภาษีสรรพสามิตที่จายจริงในการซื้อรถยนต คัน
แรก แตไมเกินวงเงิน 100,000 บาท โดยภาครัฐจะคืนภาษีหลังจากผูซื้อครอบครองรถยนตไปแลวเปนเวลา 1 ป ระยะเวลาการ
จองจะตองดําเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พรอมลงทะเบียนขอใชสิทธิ์ โดยไมกําหนดระยะเวลาสงมอบ
ทั้งนี้จะตองเปนรถยนตนั่ง ขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,500 ซีซี สวนรถปกอัพไมจํากัด ซีซ.ี แตมีระดับราคาไมเกิน 1
ลานบาท โดยตองเปนรถยนตใหมที่ผลิตในประเทศไทยเทานั้น หามโอนเปลี่ยนมือใน 5 ปขณะเดียวกัน ในภาคการผลิต
ผูประกอบการตางเรงแกไขปญหาจนสามารถกลับมาผลิตไดอีกครั้งในชวงตน ป พ.ศ. 2555 และกลับสูภาวะปกติไดในชวงเดือน
มีนาคม
จากปจจัยบวกที่เกิดขึ้น สงผลใหยอดจําหนายยานยนตทั้งระบบ พลิกกลับมาขยายตัวไดอีกครั้ง ซึ่งสวนหนึ่ง มาจาก
การที่บริษัทรถไมสามารถสงมอบรถไดในป พ.ศ. 2554 ทําใหยอดคางสงมอบรถยนตสะสมขามปมามากกวา 1 แสนคัน นั่นเปน
อีกแรงสงสําคัญใหตลาดรถยนตในป พ.ศ. 2555 กลับมาเติบโตอยางรอนแรง คิดเปนอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 70 จาก
ชวงป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา
ชวงเดียวกันนั้น นอกจากความตองการรถยนตที่มีมากขึ้นแลว อีกปจจัยที่หนุนใหเกิดการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม
ยานยนต คือ บริษัทรถตางทยอยเปดตัวรถรุนใหมออกมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมรถยนตขนาดเล็กรวมทั้งอีโคคาร พรอม
กับการเรงเพิ่มกําลังการผลิตอยางเต็มที่สงผลใหตัวเลขยอดจําหนายและยอดการผลิตสรางสถิติใหม ถือเปนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบแบบไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรยานยนตไทย จนทุกฝาย ตางพรอมใจกันประกาศ
ตัวเลขการผลิตที่ 2,000,000 คัน
ชวง 9 เดือนแรก ของป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมียอดขาย 1,000,577 คัน แบงเปนรถยนตนั่ง 451,266 คัน หรือ
45% ของยอดขายทั้งหมด รถเพื่อการพาณิชย 549,311 คัน หรือรอยละ 55 ของยอดขาย
ทางดานรถยนตนั่งพบวา รถยนตนั่งขนาดเล็กรวมทั้งอีโคคาร มียอดจําหนายมากที่สุดคือรอยละ 32 ซึ่งบงชี้ถึง
ความสําคัญของโครงการรถยนตคันแรกไดเปนอยางดี และหากยอนกลับดูยอดจําหนายรถยนตตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 ที่ผานมา ปรากฏวามีตัวเลขการจําหนายรถยนตมากกวาเดือนละ 100,000 แสนคันมาโดยตลอด
เมื่อสถานการณพลิกฟนมาเชนนี้ ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนตางประเมินในชวงตนปวา ในป พ.ศ. 2555 จะเปน ป
ทองของอุตสาหกรรมยานยนต โดยตั้งเปาตัวเลขยอดจําหนายรวมรถยนตในประเทศ 1,200.000 คัน และยอดการผลิตกวา
2,200,000 คัน ซึ่งตัวเลขนี้เปนตัวเลขที่สูงสุดในประวัติศาสตรยานยนตไทย จนหลังผาน 8 เดือนแรกของป บริษัทรถตางปรับ
ประมาณการยอดจําหนายรวมรถยนตทั้งระบบวาจะสูงกวา 1,300,000 คัน หากไมมีปจจัยลบที่อยูเหนือการควบคุมเกิดขึ้น
การพลิกฟนครั้งใหญของอุตสาหกรรมยานยนตครั้งนี้นอกจากความตองการของตลาดที่มีสูงแลว ปจจัยสําคัญอีกดาน
ก็คือความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ที่ยาวนานกวา 5 ทศวรรษ ทําใหยานยนตไทย สามารถรับมือกับทุก
สถานการณที่เกิดขึ้น ฉะนั้น การตั้งเปาเพื่อเปน 1ใน 10 ของผูผลิตรถยนตโลกยอมไมใชเรื่องที่ไกลเกินฝนแตอยางใด

12

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
2.4.1 การผลิต
ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีโรงงานผลิตทั้งหมด 5 โรงงาน สามารถแบงพื้นที่ใชสอย ไดดังนี้

ที่ตั้ง
เนื้อที่รวม
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
พื้นที่ผลิต (ตารางเมตร)
พื้นที่ปมงานขึ้นรูปโลหะ
(Press Shop)
พื้นที่ผลิตและประกอบชุด
ทอไอเสีย
พื้นที่ผลิตและประกอบชุด
ABC
พื้นที่ผลิต Tooling
พื้นที่เก็บสินคา
พื้นที่ให WETCO เชา
พื้นที่ให YSP เชา
พื้นที่ใชสอยรวม

โรงงาน YNP 1

โรงงาน YNP 2

โรงงาน YNP 3

โรงงาน YNPE

โรงงาน YNPI

บางนาตราด
กม 12
17 ไร
เจาของ / เชา

บางนาตราด
กม 12
28.5 ไร
เจาของ

บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
217.2 ไร
เจาของ

บางนาตราด
กม12
13.8 ไร
เจาของ / สิทธิการเชา

ซอยสุขุมวิท 81

5,446

8,125

11,520

2,116

-

6,082.40

1,875

7,200

1,920

-

630

4,875

-

-

-

918
2,020
15,096.4

4,500
19,375

6,480
72
25,272

4,720
1,080
9,836

3.8 ไร
เจาของ

-

 บริษัทรวม WETCO ไดเชาพื้นที่ของบริษัทฯ ที่โรงงาน YNP F1 เนื้อที่ 3,595.9 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่สําหรับ
สํานักงานและสายการประกอบชุดทอไอเสียเพื่อสงขายใหกับคายรถยนต ISUZU ทั้งหมด
 บริษัทรวม YSP ไดเชาพื้นที่ของบริษัทที่โรงงาน YNP F3 เนื้อที่ 72 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่สําหรับสํานักงาน
2.4.2 ขั้นตอนการผลิต
บริษัท และบริษัทยอย มีขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling ดังนี้
ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
รับคําสั่งซื้อ

เตรียมการผลิต

ผลิต

ตรวจสอบคุณภาพ

รับขอมูลชิ้นงาน ประมาณการคําสั่งซื้อ และระยะเวลาสั่งซื้อ

เตรียมพื้นที่

เตรียมเครื่องจักร

ติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องจักร

สั่งทําแมพิมพ

ปอนวัตถุดิบเขา
สายการผลิต

สั่งซื้อวัตถุดิบ

ปมชิ้นงาน

ประกอบชิ้นงาน

เขาเครื่องตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture:
Fixture: C/F)

สงมอบ
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ขั้นตอนการผลิต Tooling
ขั้นตอนการผลิต \ ชวงเวลา

ปที่ 1
1-3

4–6

7-9

ปที่ 2
10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21

22 -24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รับขอมูลชิ้นงาน (Drawing)
ออกแบบ โดยใชเครื่อง CAD และ CAM
สงขอมูลเขาเครื่องกัดเหล็ก (CNC)
กัดเหล็กดวยเครื่อง CNC
ประกอบแมพิมพ
ทดลองผลิตชิ้นงาน (Try Out)
ติดตั้งตัวจับยึด (JIG) และ อุปกรณการ
ผลิต (Equipment) ใหลูกคา
8. ทดลองประกอบรถยนต (ดําเนินการโดย
ผูสั่งซื้อ / ผูประกอบรถยนต)
9. สงมอบ Tooling

ทั้งนี้ YNPE จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการสงมอบใหแกผูสั่งซื้อเพื่อเขากระบวนการผลิตชิ้นสวนเต็มรูปแบบ
(Mass Production) ไมเกิน 2 ป ขึ้นอยูกับความซับซอนของชิ้นงานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนตของลูกคา (Try Out
Period)
2.4.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนตและชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอื่น ไดแก เหล็กทอ (Pipe) เหล็ก
แผน (Sheet) เหล็กมวน (Coil) เหล็กแทงตัน (Bar) โดยลูกคา (ผูผลิตรถยนต) จะเปนผูกําหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของ
เหล็กที่ตองการ จากนั้น ฝายจัดซื้อของบริษัท จะทําการเลือกซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม
และเปนประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท แลวสงตัวอยางวัตถุดิบใหลูกคาตรวจสอบคุณลักษณะวาไดตามมาตรฐานของลูกคา
หรือไม บริษัท ไมมีนโยบายที่จะผูกขาดการซื้อวัตถุดิบแตละชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อความยืดหยุนในการ
เลือกแหลงวัตถุดิบ
อยางไรก็ตาม สวนใหญ บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กจากตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของคายรถตางๆ ในประเทศไทย เนื่องจาก
ไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม รวมทั้งลดความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังเปนการ
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัท สามารถปรับราคาชิ้นงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัตถุดิบตามเงื่อนไขขอตกลงกับลูกคาแตละราย ปจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กจาก 2 ผูจัดจําหนายหลัก ไดแก
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของตนทุนเหล็ก และบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด ใน
สัดสวนประมาณรอยละ 28 ของตนทุนเหล็กทั้งหมด
ตามขอตกลงอยางไมเปนลายลักษณอักษรระหวางบริษัทฯกับผูจัดจําหนาย ปกติราคาวัตถุดิบจะถูกปรับเปลี่ยนทุกๆ
3 เดือน ตามสภาวะอุปสงค – อุปทานของภูมิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับราคาขายของชิ้นงานทุกๆ 6 8 เดือน และขอรับคาชดเชยยอนหลัง หากราคาตนทุนเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกวาตนทุนที่บริษัทฯเสนอ ณ วันที่ทําการกําหนด
ราคาขายในครั้งกอน
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Tooling
สําหรับวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต Tooling ไดแก เหล็กเหนียว และ เหล็กหลอ ซึ่งฝายจัดซื้อของ YNPE จะทําการ
วิเคราะหเลือกวัตถุดิบที่ใชในการผลิต โดยคํานึงถึง คุณภาพ ปริมาณการผลิต และอายุการใชงานของ Tooling นั้นๆ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยตนทุนที่เหมาะสม
YNPE มีรายชื่อผูจําหนายวัตถุดิบ (Vendor List) ซึ่งโดยสวนใหญเปนบริษัทนําเขาเหล็กจากตางประเทศเพื่อจําหนาย
(Trading) และผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐาน ISO/ TS 16949 โดย YNPE มีการสงคําสั่งซื้อกระจายใหกับผูจําหนาย
หลายราย เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายดังกลาว
2.5 เครื่องจักรและกําลังการผลิต
ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
รายละเอียดเครื่องจักรที่ใชในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ มีดังนี้
เครื่องปมชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ
ขนาด A Class (> 1,000 ตัน)
ขนาด B Class (601- 1,000 ตัน)
ขนาด C Class (351-600 ตัน)
ขนาด D Class (150-350 ตัน)
ขนาด E Class (<150 ตัน)
รวม
เครื่องเชื่อม (Welding Machine)
Robot Welding Machine
Other Welding Machine
รวม
เครื่องขึ้นรูป (Forming Machine)
เครื่องเจาะ (Drilling Machine)
เครื่องตัด (Cutting Machine)
เครื่องดัดทอ (Pipe Bender Machine)

5
14
36
144
91
290
54
280
334
45
71
51
38

บริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะขนาดใหญ - เล็ก ( A – E Class) โดยในป 25 54 มี
อัตราการใชกําลังการผลิตที่รอยละ 85 ของกําลังการผลิตสูงสุด
เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling)
รายละเอียดเครื่องจักรที่ใชในการออกแบบผลิต Tooling มีดังนี้
เครื่องจักร
จํานวน(เครื่อง)
CAD (Computer Aided Design)
12
CAM (Computer Aided Manufacturing)
6
CNC (Computer Numerical Control)
15
Lathe Machine
13
Milling Machine
12
2.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
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3. ปจจัยเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ ของกลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทได บริษัทจึงไดนําเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสมซึ่งอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมของเศรษฐกิจในป 2554 แมวาทั่วโลกจะมีปญหาจากภัยธรรมชาติไดรับความเสียหาย คิดเปนมูลคา
มหาศาลรวมทั้งประเทศไทยเราเองดวยเชนกัน แตผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกหลังจากผานวิกฤต ในป 2552
แลว ทําใหบริษัทไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน รวมทั้งการเปดตัวของรถยนตขนาดเล็กที่มีความสิ้นเปลืองต่ํา ( ECO CAR )
ก็จะทําใหตลาดโดยรวมมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นอีก แตประเทศไทยเองก็ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตของ
ประเทศจีนและประเทศมาเลเซียที่เริ่มสงรถยนตซึ่งมีราคาคอนขางต่ําเขามาเปดตัวและเพิ่มสวนแบงในตลาดมากขึ้นทุกๆป
จากผลพวงของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศจีนและมาเลเซียนี้ยังคาดวาจะยังคงไมกอใหเกิดผลกระทบมากนัก ซึ่งบริษัท
ฯก็ไดตระหนักถึงปญหานี้เชนกัน แตบริษัทฯก็มองหาโอกาสในการเปดตลาดใหมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันอยูเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ปจจุบันบริษัทมีรายไดหลักมาจากการขายชิ้นสวนรถยนตใหคายรถโตโยตา ดังนั้น หากลูกคามีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวน อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทมีความสัมพันธที่ดีอัน
ยาวนานกับคายรถโตโยตา โดยเปนผูผลิตชิ้นสวนใหคายรถโตโยตา มาเปนระยะเวลานานกวา 30 ป และไดรับความไววางใจ
ตลอดมา แตอยางไรก็ตามบริษัทฯก็พยายามที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดจากคายรถอื่นๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ไมใชยานยนตดวย
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ สรางความมั่นใจในคุณภาพระดับโลก และสงมอบตรงเวลา เพื่อประโยชนตอ
ลูกคาอยางตอเนื่อง
1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ไดแก เหล็ก ซึ่งสวนใหญเปนเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศ และ
ที่ผานมามีความผันผวนของราคาเหล็กอยางมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจทําใหตนทุนเกิดความผันผวน
ปจจัยหลักที่มีผลตอความผันผวนของราคาเหล็ก คือ สภาวะอุปสงค-อุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลกซึ่งปจจัยดังกลาวอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ ซึ่งอยูในกลุมของคายรถโต
โยตา ไดแกบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาชิ้นงานไดหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
โดยจะปรับราคาชิ้นงานไดทุกๆ 6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาคาชดเชยยอนหลัง หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกวาราคาที่
ตกลงกันในเบื้องตนในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ที่ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต ดวยขอตกลงนี้ก็จะ
ชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได
1.4 ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
บริษัทฯดําเนินธุรกิจและมีรายไดหลักมาจากการผลิตชิ้นสวนรถยนตเปนหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต มี
คูแขงจํานวนมากราย ทั้งผูผลิตชิ้นสวนในประเทศและผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศที่เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม เชื่อวาบริษัทจะสามารถคงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตได เนื่องดวย บริษัทมีกระบวนการผลิต
ที่ครบวงจร และไดมาตรฐาน ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ จัดทํา Tooling จนถึงการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ , การไดรับความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคจากผูออกแบบและพัฒนา ทั้งประเทศญี่ปุน และยุโรป ตลอดจนการเปนคูคากันมานานระหวางบริษัท
ฯและลูกคารายใหญซึ่งมีความคุนเคย มั่นใจในคุณภาพสินคา ความชํานาญทางดานเทคนิคและการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง จากจุดแข็งตรงนี้บริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะสามารถรักษาการเปนผูนําในธุรกิจ
นี้ไดอยางยั่งยืน
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2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว
กลุมตระกูลพันธพาณิชย เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีประสบการณการบริหารงานที่ยาวนาน มีวิสัยทัศน
ที่ยาวไกลและมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ผูรวมทุนจากตางประเทศ และผูประกอบการที่เปน supplier ตางๆ ตลอดจนมี
ระบบการบริหารจัดการที่เปนรูปแบบชัดเจน มีโครงสรางที่ไดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกับการบริหารงานอยางมืออาชีพอันเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวยทีมผูบริหาร ที่มีประสบการณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรูความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ อยางชัดเจนและบริหารงานดวยความสามารถมาอยางยาวนาน ตลอดจนมีการ
ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงมั่นใจไดวาดวยทีมงานที่แข็งแกรงนี้ โดยการบริหารหลักของกลุมฯสามารถที่นําพาบริษัท
ไปสูจุดหมายตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว บริษัทจึงยังมีความจําเปนอยางมากที่จะตองมีการบริหารโดยกลุมฯตอไป
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯไดมีการกูเงินเพื่อใชในการลงทุนและขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคตของ
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในดาน
นี้อยางระมัดระวัง โดยมีการวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเจรจากับสถาบันการเงิน ในการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหม
ที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัทฯมีตนทุนทางการเงินที่ต่ําลงและสามารถแขงขันกับตลาดได บริษัทฯ เชื่อวาความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการได
3.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน
บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งปจจัยดังกลาวอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นวาบริษัทไมมีปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตอเนื่อง โดยปจจุบันบริษัทไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน
ใหมกับเจาหนี้สถาบันการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯ และประกอบกับการขยายตัวในอุตสาหกรรมยาน
ยนตที่เพิ่มขึ้นในปถัดไปทําใหบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมั่นใจวาจะไมมีปญหาดังกลาวนี้อยางแนนอน
3.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง และลูกคารายใหญของกลุมบริษัทเปนบริษัทขามชาติขนาด
ใหญที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแมที่ตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานั้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการวิเคราะหลูกหนี้ที่รัดกุมอยาง
เพียงพอกอนที่จะมีการปลอยสินเชื่อ แตอยางไรก็ตามอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได ดังนั้นบริษัทฯจึงไดมีการบริหารความเสี่ยงโดย
มีการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาและวิเคราะหจากขอมูลในอดีตนํามาเปนสมมติฐานใน
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาอยางเพียงพอ
3. 4 ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน
บริษัทไดมีการเลื่อนการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบางสถาบันการเงิน
สืบเนื่องจากการที่บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมยานยนตในปกอนหนาและสงผลกระทบมาถึง
ปจจุบัน รวมทั้งการขยายตัวในการลงทุนอยางมากดวย จึงมีความจําเปนในการเลื่อนการชําระหนี้ออกไป และมีสถาบัน
การเงินบางแหงไดยื่นฟองมายังบริษัทซึ่งปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อขอปรับโครงสรางทางการเงินใหม
กับสถาบันการเงินตาง ๆเหลานั้น ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทมีศักยภาพอยางเพียงพอในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ความเสี่ยงดานผูลงทุน
ความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาอยางตอเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทขาดทุนสะสม
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานทําใหบริษัทไมสามารถจายปนผลใหกับผูถือหุนได อาจจะทําใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นตอ
ผลประกอบการของบริษัทฯได อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมี แนวทางในการแกปญหาที่ชัดเจนในอนาคต เพื่อใหบริษัทกลับมามี
ผลประกอบการที่ดีเหมือนเดิมได
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4. สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวร และสิทธิการเชา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 54 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยเปนที่ดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน รวมถึงเครื่องจักรที่
ใชในการดําเนินการ และสิทธิการเชา มีมูลคาตามบัญชีสุทธิรวมเทากับ 5,977.35 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการสินทรัพย
ที่ดิน
1)
1.ที่ตั้งโรงงาน YNP (F1)
เนื้อที่ 9 ไร 26 ตร.วา (ฉ.12026)
2.ที่ดินเปลา
เนื้อที่ 9 ไร 3 งาน 56 ตร.วา ( ฉ.4292)
3.ที่ดินเปลา 3)
เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 85 ตร.วา (ฉ.33788)
4.ที่ดินเปลา 3)
เนื้อที่ 21 ไร 39 ตร.วา (ฉ.33789)
5.ที่ดินเปลา 3)
เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 27 ตร.วา (ฉ.36297)
6.ที่ดินเปลา 3)
เนื้อที่ 38 ไร 22 ตร.วา (ฉ.24327)
7.ที่ตั้งโรงงาน YNPI และสํานักงานใหญของกลุมบริษัท
เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 76 ตร.วา (ฉ.2199)
8.ที่ตั้งโรงงาน YNPE
เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 61 ตร.วา (ฉ.30599)
9.ที่ตั้งโรงงาน YNP (F2)
เนื้อที่ 28 ไร 2 งาน 25 ตร.วา (ฉ.1491)

ที่ตั้งสินทรัพย
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ต.บางบอ อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิทาง
บัญชี (บาท)

ภาระผูกพันของ
ทรัพยสิน

เจาของ

145,040,000

หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

เจาของ

13,846,000

-

ผูใหเชา

34,091,400

หลักประกันเงินกูระยะยาว

2)

2)
2)

ผูใหเชา

หลักประกันเงินกูระยะยาว

ผูใหเชา

หลักประกันเงินกูระยะยาว

2)

ผูใหเชา

12,776,350

-

เจาของ

221,400,000

หลักประกันเงินกูระยะยาว

เจาของ

94,440,000

หลักประกันเงินกูระยะยาว

เจาของ

457,000,000
745,475,500

2)
2)

หลักประกันเงินกูระยะยาว

10.ที่ตั้งโรงงาน YNP (F3)
เนื้อที่รวม 218 ไร 2 งาน 3 ตร.วา.
( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887)

ต.หนองจอก อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

เจาของ

11.สิทธิการเชา YNP (F1)
เนื้อที่รวม 8 ไร 1 งาน (ฉ.12027, ฉ.21021, ฉ.93370,
ฉ.75378, ฉ. 75379, ฉ. 75380, ฉ.75381, ฉ.75382
ฉ.75383, 75384)
4)
12.สิทธิการเชา YNP (F2)
เนื้อที่รวม 8 ไร 25 ตร.วา (ฉ.1490)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

2,160,000

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

1,188,000

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ

ผูเชา

951,600

-

ผูเชา

6,000,000

-

5)

13.สิทธิการเชาโรงงาน YNPE
เนื้อที่รวม 7 ไร 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043)
14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ
เนื้อที่รวม 836.19 ตร.วา (ฉ.2199)

หลักประกันเงินกูระยะยาว

15.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F1)
เนื้อที่รวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606)

5)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

528,000

-

6)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

360,000

-

16.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F2)
เนื้อที่รวม 1.5 ไร (ฉ.1490)
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14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ
เนื้อที่รวม 836.19 ตร.วา (ฉ.2199)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิทาง
บัญชี (บาท)

ภาระผูกพันของ
ทรัพยสิน

แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ

ผูเชา

6,000,000

-

15.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F1)
เนื้อที่รวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606)

5)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

528,000

-

6)

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเชา

360,000

-

ต.หนองจอก อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

ผูใหเชา

494,100

ต.ราชาเทวะ อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

ผูใหเชา

1,200,000

16.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F2)
เนื้อที่รวม 1.5 ไร (ฉ.1490)

17.สิทธิการเชาอาคารสํานักงาน (YSP) YNP (F3)
เนื้อที่รวม 18 ตร.ว (ฉ.27887)
18.สิทธิการเชาอาคารสํานักงาน(โชนัน) YNP(F) 8)
เนื้อที่รวม 192.25 ตร.ว. (ฉ.12026)

หมายเหตุ :

7)

-

1) YNP F1 ตั้งอยูบนเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 9 ไร 26 ตร.วา และไดเชาที่ดินเนื้อที่ 8 ไร 1 งาน จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญาจํานวน 180,000 บาท ตอ
เดือน และมีสาระสําคัญอื่น ดังนี้
- ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เมื่อผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบกําหนดสัญญาเชา เพื่อใหผูเชา
เตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพื่อใหผูเชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปน
ราคาสมควร
2) กลุมบริษัทฯไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3) บริษัทฯไดใหบุคคลอื่นเชาเพื่อทําการเกษตร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 มีภาระผูกพัน
คาเชาตามสัญญารวม 4 โฉนด จํานวน 52,500 บาท ตอป
4) บริษัทฯไดเชาที่ดินเนื้อที่ 8 ไร 25 ตร.วา เพื่อใชเปนสถานที่วางเครื่องจักรและที่จอดรถโดยมีระยะเวลาเชาจํานวน 11 ป 1 เดือน ทั้งนี้มีคาหนาดินตามสัญญา
เชาจํานวน 9,500,000 บาท โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวน 99,000 บาท ตอเดือน ตามสัญญาระหวางวันที่ 16 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2555 และ มี
อัตราคาเชาเปนจํานวน 148,500 บาท ตอเดือนตามสัญญาระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2560
5) บริษัทฯไดสิทธิการเชาที่ดินเนื้อที่ 7 ไร 3 งาน จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ โดยให YNPE เชาชวงเพื่อใชเปนที่ตั้งโรงงาน YNPE และใชเปนคลังสินคา โดยสัญญามี
ระยะเวลา 20 ป นับแตวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญาเปนจํานวน 79,300 บาทตอเดือนจนครบกําหนดสัญญา (วันที่ 25
มิถุนายน 2565)
6) บริษัทฯไดเชาที่ดินเนื้อที่รวม 3 งาน 40 ตร.วา เพื่อใชเปนที่จอดรถโรงงาน 1 โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ปนับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 31
สิงหาคม 2555 โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวน 44,000 บาท ตอเดือน ตลอดอายุสัญญา และมีสาระสําคัญอื่น ดังนี้
-ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาภายใน 30 วัน เมื่อผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบ
กําหนดสัญญาเชา เพื่อใหผูเชาเตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพื่อใหผูเชามีโอกาสตก
ลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควรและหากผูเชาปฏิเสธหรือเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวผูใหเชาจึงจะเสนอขายบุคคลอื่น
7) บริษัทฯไดเชาที่ดินเนื้อที่รวม 1.5 ไร เพื่อเปนที่จอดรถของโรงงาน 2 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 720,000 บาท ตอป และมี
สาระสําคัญอื่น ดังนี้
-ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เมื่อผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบกําหนด สัญญาเชา เพื่อใหผูเชา
เตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงิน จํานวนเทาไร เพื่อใหผูเชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปน
ราคาสมควร
8) บริษัทฯ ใหบริษัทรวม YSP เชาพื้นทีเพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 494,100บาท ตอป
9) บริษัทฯไดใหบริษัทรวม โชนัน เชาพื้นที่เพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน ณ โรงงาน 3 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน) โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคาเชาตามสัญญา 3 ป รวม 3,600,000 บาท
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4.2 การรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ
บริษัท ดําเนินนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ มาโดยตลอด เห็นไดจากการเปนผูผลิตชิ้นสวนให
คายโตโยตาและฮีโนมาเปนระยะเวลากวา 30 ป และเริ่มเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับคายรถอีซูซุ ตั้งแตป 2542
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนของคายรถตางๆ (Developer)
นอกจากคายรถยนตแลว บริษัท ยังสรางความสัมพันธอันดีกับ Developer ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นงานของคายรถ
ตางๆ ซึ่งสรุปความสัมพันธและสาระสําคัญของสัญญา ไดดังตอไปนี้
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับ บริษัท ซังโกะ (SANGO) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบ
ชิ้นสวนทอไอเสียของคายรถโตโยตา จัดตั้งบริษัท YSP ผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตและทอไอเสีย ใหกับคาย
รถโตโยตา
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 (T
enneco
Automotive) จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปนผูออกแบบชิ้นสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ
จัดตั้งบริษัท WETCO ดําเนินการประกอบและจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ โดยสั่งซื้อ
ชิ้นสวนจาก YNP
วันที่ทําสัญญา
15 กรกฎาคม 2542
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชุดทอไอเสียสําหรับคายรถ จี เอ็ม / อีซูซุ
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ตออายุสัญญาเปนรายป
คาตอบแทน
คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท อินเตอร เซโกะ (Inter seiko) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบและ
พัฒนาชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถฮอนดา
วันที่ทําสัญญา
8 ตุลาคม 2544
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะเพื่อขายใหกับบริษัท Y-TEC (ผลิตรถยนต HONDA)
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
มีผลจนกวาบริษัทฯ จะเลิกผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
คาตอบแทน
คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค (Shonan Unitec) จํากัด (ประเทศญี่ปุน)
ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวน ABC และชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถอีซูซุ ทําใหบริษัท มีความ
เชี่ยวชาญและไดรับความไววางใจในการรวมมือออกแบบชุด ABC
วันที่ทําสัญญา
27 เมษายน 2550
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนบานพับ, ชิ้นสวนขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ตออายุสัญญาเปนรายป
คาตอบแทน
- คาสิทธิ จํานวน 4.3 ลานเยน / ผลิตภัณฑ กําหนดจายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ: บริษัท ไมมีภาระจายคาสิทธิสําหรับชุด ABC ที่จําหนายใหคายรถ Toyota
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4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน คิดเปนมูลคาตาม
วิธีสวนไดเสียเทากับ 50.70 ลานบาท โดยแบงเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 1 บริษัทเทากับ 50 .70 ลานบาท ทั้งนี้เงินลงทุนใน
บริษัทยอย 1 บริษัทนั้นไดถูกกันสํารองเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนเกินกวาเงินของทุน และในป 2554 บริษัทไดโอนกลับ
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยอีก 1 แหงเนื่องจากเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีขึ้นจากปกอนและ
สามารถสรางกระแสเงินสดไดในอนาคต
บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 บริษัทมีมติอนุมัติขายหุนสามัญดังกลาว จํานวน 200,000 หุน ราคาขายหุนละ 575
บาท รวมเปนเงิน 115 ลานบาทใหกับผูถือหุนใหญของบริษัทรวมดังกลาว โดยใชมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554 เปนราคาทุน ณ วันที่จําหนาย เนื่องจากฝายบริหารเห็นวามูลคาเงินลงทุน ณ วันที่จําหนายไมแตกตางอยาง
เปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชีดังกลาว และบริษัทไดรับเงินดังกลาวครบถวนแลว
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด
ในไตรมาส 1 ป 2554 บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1,190 บาท โดย
บริษัทบันทึกเงินปนผลดังกลาวเปนจํานวน 16.05 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดรับเงินปนผลดังกลาวแลว
ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 837 บาท โดย
บริษัทบันทึกเงินปนผลดังกลาวเปนจํานวน 11.29 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดรับเงินปนผลดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2 557 ที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 /2557 ไดอนุมัติใหขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (วายเอสภัณฑ)
จํานวน 12,784 หุนในราคาหุนละ 63,200 บาทตอหุน ใหกับผูถือหุนใหญของบริษัทรวม ซึ่งทําใหสัดสวนการถือหุนใน บริษัท วายเอส
ภัณฑ จํากัด ลดลงจาก 9.04% คงเหลือ 0.50 % โดยในป 2557 บริษัทไดรับเงินดังกลาวครบแลว
บริษัท
บริษัทยอย
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (YNPE)
บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
(YNPI)
บริษัทรวม
บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด
(YDT)
บริษัทอื่น
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP)
บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนถือหุน
(%)

เงินลงทุนตามวิธี
สัดสวนไดเสีย
(ลานบาท)

ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่
ใชในการผลิต (Tooling)
ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย และงาน
ขึ้นรูปโลหะ

300

100

0

240

100

0

บริการชุบสีโลหะ อโลหะ ดวย
ระบบกระแสไฟฟา

20

30

50.70

1,414

9.55

-

5

2

-

ผลิตชุดทอไอเสีย
ตัวแทนจําหนายทอ (Pipe)
คาขาวและโรงสีขาว
รวมทั้งสิ้น

50.70

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุน จะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ โดยการลงทุนตอง
ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด
สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ จะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
บริษัทจะสงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพื่อรวมในการบริหารงาน
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ปจจุบันบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่ขึ้นสูศาล ดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง ผิดสัญญากูเงิน โดยมีทุนทรัพยที่
ฟองรอง 204.96 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2555 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดปกติ
2. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง กูเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาชดใชความเสียหายตามตั๋ว
สัญญาใชเงินและค้ําประกัน โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 195.27 ลานบาทปจจุบันอยูระหวางการนัดไกลเกลี่ย
3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง ยืม, บัญชีเดินสะพัด, ตั๋วเงิน, จํานอง โดยมี
ทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,833.09 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดปกติ
4. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง บัญชีเดินสะพัด ยืม ตั๋วสัญญาใชเงิน ค้ํา
ประกันจํานอง โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,795.84 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบัน
การเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ไดปกติ
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกฟองบริษัทในฐานะผูค้ําประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด เรื่อง ผิดสัญญากูยืมเงินเกินบัญชี กูเงินสินเชื่อตั๋วเงิน คําประกัน บังคับจํานอง โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 377.20 ลาน
บาท บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบันการเงินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555และได
จายชําระหนี้เงินตนตามสัญญาแกเจาหนี้สถาบันการเงินครบแลว
6. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัทในฐานะผูค้ําประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัดจากการที่บริษัทยอยผิดนัดการจายชําระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางจาย โดยมีทุน
ทรัพยที่ฟองรอง 110.89 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาว
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทยอยไดจายชําระหนี้เงินตนตามสัญญาแกเจาหนี้สถาบันการเงินครบแลว
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6. ขอมูลทั่วไป
บริษัท
ประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพทสํานักงานใหญ
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน YNP1
โทรศัพทโรงงาน YNP1
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน YNP2
โทรศัพทโรงงาน YNP2
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน YNP3
โทรศัพทโรงงาน YNP3
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน YNPE
โทรศัพทโรงงานYNPE
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน YNPI
โทรศัพทโรงงาน YNPI
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
โฮมเพจบริษัท

: บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”)
: 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) และผูคาชิ้นสวนอะไหลรถยนตทั่วประเทศ
(REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัทยอยเปนผูออกแบบและ
ผลิตเครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) อุปกรณจับยึดที่ใชในการ
ประกอบชิ้นสวนรถยนต (JIG) อุปกรณตรวจวัดคุณภาพชิ้นงาน (C/F: Checking Fixture) และ
อุปกรณการผลิต (Equipment)
: 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
: 0 2331 8000, 0 2311 1000
: 0 2331 7398
: 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
: 0 2316 7777
: 0 2316 9146
: 3 หมู 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
: 0 2175 2109, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 - 10
: 0 2326 6425
: 55 หมู 3 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
: 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855
: 0 3857 8846
: 64 หมู 12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
: 0 2750 2299
: 0 2750 3808
: 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
: 0 2331 8000, 0 2311 1000
: 0 2331 7398
: 0107574700165
: www.yarnapund.com
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว
ปจจุบัน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 1,600 ลานบาท ณ
วันที่ 30 เดือนธันวาคม 2554 แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
7.2 ผูถือหุน
(1) รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท
รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
กลุมตระกูลพันธพาณิชย 1)
นายชาญ เลิศประเสริฐภากร
นายอํานวย พิจิตรพงศชัย
นายกําพล โกศลานันท 43,959,010
นายธวัชชัย กาลอนันตวงศ
นายปริญญ จิราธิวัฒน 19,934,600 1
นายชาญ วรรธนะกุล
นางกมลรัตน สางชัยภูมิ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล 12,850,000

จํานวนหุน
507,391,980
239,074,760
79,917,600
20,651,700
16,000,000
15,714,700
13,892,400

% ของจํานวนหุนทั้งหมด
31.71
14.94
4.99
2.75
1.29
.25
1.00
0.98
0.87
0.80

หมายเหตุ:
1)
กลุมพันธพาณิชย ประกอบดวยกลุมผูถือหุนนามสกุลเดียวกันและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 14 ราย ไดแก นางจําลอง พันธพาณิชย, นาย
สัมพันธ พันธพาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน อังคเศกวิไล, นางอัมพร นิลภิรมย , นางพรจิต
พันธพาณิชย, นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท, นางวันทนา พันธพาณิชย, นายไพศาล อังคเศกวิไล นายกิตติภัทร พันธพาณิชย , นางสาว
แกวกาญจน พันธพาณิชย ,นางสาวอัจฉราพร พันธพาณิชย , นางสาวภาวาส นิลภิรมย , นางสาวนฤมล อังคเศกวิไล

(2) ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ
-ไมมี –
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
-ไมมี –
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
(1) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย แตทั้งนี้
การจายเงินปนผลตองนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การ
ขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยตอง ไมสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระเงินกู
สถาบันการเงินตาง ๆ ตามเงื่อนไขการกูยืมซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
(2) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือ
เทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย โดยการจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทยอย YNPE และ YNPI ตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
อยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของ
จํานวนทุนของบริษัท หรือมากกวานั้น
ทั้งนี้ ในระหวางป 2554 - 2555 บริษัทไมมีการจายเงินปนผล
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 ผังการบริหาร
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โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน
6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยรายชื่อและขอบเขต อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ

นายสัมพันธ
นายพริษฐ
นายเคียง
นางอรสโรชยา
นางอมรรัตน
นางอัมพร
นางพรจิต
พลโทไตรรัตน
นางสาวกัญญา
พลตํารวจตรีวันชัย
นายปยพร

พันธพาณิชย
พันธพาณิชย
บุญเพิ่ม
บุนนาค
อังคเศกวิไล
นิลภิรมย
พันธพาณิชย
ปนมณี
บุศยารัศมี
วิสุทธินันท
ลิ้มเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายสัมพันธ พันธ
พาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค และนางอัมพร นิลภิรมย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท”
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน

ที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
(2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอน
กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให
เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด
(3) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร
โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
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คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึก
ความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และ
ความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับ
มอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
(5) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประกันใดๆ
ที่กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท
(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ
(7) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท
(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ
(9) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยใหมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน
(10) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(11) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
(12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจําป และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจทําหนาที่
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย ( Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาส และปลายป ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจอยางสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผู
ถือหุน
นอกจากนี้บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเปนผูพิจารณา
การกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญอยางชัดเจน โดยอํานาจการอนุมัติสูงสุดเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัท ใชในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
(2) คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบวา ตองใชความรู
ความสามารถและ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และผู
ถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงาน ของทั้งบริษัท และบริษัทยอย ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง บริษัทกําหนดใหแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระเบียบขอบังคับ
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เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมี
การกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดวย
(3) บริษัทไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยหากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดขึ้นคณะกรรมการ โดยกรรมการผูไมมีสวนไดเสียพรอมดวยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดพิจารณาความเหมาะสม
อยางรอบคอบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
(4) คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการ
เงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของ
บริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทํา
หนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1.
2.
3.
4.

นายสัมพันธ
นายพริษฐ
นางอัมพร
นางอรสโรชยา

พันธพาณิชย
พันธพาณิชย
นิลภิรมย
บุนนาค

5

นางพรจิต

พันธพาณิชย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริหารอาวุโส
กรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
และขอบังคับของบริษัท
(2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย
การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอเพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท ที่กําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(6) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชําระหรือใชจายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อ
เครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 300 ลานบาท
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(7) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการ
อนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ทั้งนี้
สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.

พลโทไตรรัตน
นางสาวกัญญา

ปนมณี
บุศยารัศมี

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3.
4.

นายปยพร
พลตํารวจตรีวันชัย

ลิ้มเจริญ
วิสุทธินันท

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหมีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหการดําเนินงานมีมาตรฐานที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผู
ถือหุน โดยมีขอบเขตหนาที่ดังนี้
(1) สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่อง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
(2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท เบื้องตนตอคณะกรรมการสรรหา รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก
งานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
(5) เขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผูสอบ
บัญชีในเรื่องตาง ๆ
(6) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ ให
คําแนะนําคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(9) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและใหความเห็นตอ แผนตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน อัตรากําลังคนของสํานักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูสอบบัญชี
(10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย หรือถอดถอน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน
(11) พิจารณาสอบทานและแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
บริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(13) ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาให
ความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
(14) มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1 นางอัมพร
2 นายสมศักดิ์
3 นายณัฐพล

รายชื่อ

นิลภิรมย
กลิ่นกุหลาบ
แพรสิริ

ตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นายประยูร ชางเกวียน ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยใหครอบคลุมความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอันจะเกิดขึ้นจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก
(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการสรางการเตือนภัยลวงหนา
(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทใหเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) มีอํานาจในการแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานในการบริหารความเสี่ยง
แตละประเภทของการบริษัทไดตามความเหมาะสม โดยจะตองทํารายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
(5) กํากับดูแล ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการบริหาร
ความเสี่ยงและมีอํานาจเรียกเอกสาร ขอมูล และบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงครายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงและปจจัยที่คาดวาจะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานใหกับตอ
คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาใหกับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
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(6) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และ
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
5. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

พลตํารวจตรีวันชัย
นางพรทิพย
นางอมรรัตน
นายปยพร

รายชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

วิสุทธินันท
ลัธธนันท
อังคเศกวิไล
ลิ้มเจริญ

นายรัชดา สุวรรณจินดา ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
(1) คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ อยางมีหลักเกณฑ โปรงใส รวมทั้งจากรายชือ่
บุคคลที่ผูถือหุนแนะนํา (ถามี) โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ
(2) ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ มีอายุที่
เหมาะสม สุขภาพรางกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการ
ลวงหนา
(3) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ไวเปนการลวงหนาและ/หรือ ในกรณีที่ตําแหนง
กรรมการ หรือ กรรมการผูจัดการใหญวางลง
(4) ขอรับขอคิดเห็นตาง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัด
เลือกสรรหาดวย กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตอไป
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ
6. คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.
3.

พลโทไตรรัตน
นางสาวกัญญา
นายปยพร

ปนมณี
บุศยารัศมี
ลิ้มเจริญ

4.

นางพรจิต

พันธพาณิชย

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
รองกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
(1) เสนอแนะโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงคาเบี้ยประชุม โบนัสประจําป
สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในแตละป
(3) ประเมินผลสําเร็จขององคกร เพื่อกําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําปของบริษัท
(4) เสนอแนะโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระ
ตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัทโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปที่ผานมาไดทําการประเมินถึงการปฏิบัติงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ฯ ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําผลการประเมินมากําหนดการปรับปรุงแกไขอยางเปนรูปธรรม และจะปฏิบัติเปนประจําทุกป
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปตอ ๆ ไป
8.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนและอํานวยความสะดวกโดยจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรู แกกรรมการและ
ผูบริหาร โดยการเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะ
ระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
8.4 โครงสรางคณะกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน กรรมการ
ที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน กรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 45.4 ของกรรมการทั้งคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ จํานวนรอยละ
45.4 ของกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
1. นายเคียง บุญเพิ่ม
2. พลโท ไตรรัตน ปนมณี
3. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท
4. นายปยพร ลิ้มเจริญ
5. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
8.5 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการบริษัทวางลง
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานและการกํากับดูแลที่เหมาะสมจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัทจํานวนหนึ่ง และนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกชั้นหนึ่งกอน เสร็จแลวคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่
ผานการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกใหเหลือ
จํานวนเทากับตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางอยู เสร็จแลวจึงจะนํารายชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้ง โดยใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1)เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง ชี้ขาด
อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไวในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และพิจารณาถึงความรู ความสามารถ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกลาวดวย เพื่อใหแนใจวาบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและมีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัท
8.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยประธาน
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะใหฝาย
จัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกันโดยบริษัทไดนําสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
ทั้งนี้ ในป 2554 (วันที่ 1
มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง คณะกรรมการสรร
หามีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท แตละทานสรุปได ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ

นายสัมพันธ พันธพาณิชย
นายพริษฐ พันธพาณิชย
นายเคียง บุญเพิ่ม
นางอรสโรชยา บุนนาค
นางอมรรัตน อังคเศกวิไล

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10

12/12
12/12
12/12
-

-

นางอัมพร นิลภิรมย
นางพรจิต พันธพาณิชย
พลโทไตรรัตน ปนมณี
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
นายปยพร ลิ้มเจริญ
พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท

10/10
10/10
10/10
9/10
10/10
10/10

12/12
12/12
-

6/6
6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณา
สรรหา
คาตอบแทน
-

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

-

2/2

-

1/1
1/1
1/1
-

2/2
2/2

1/1
-

-
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8.7 วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ ซึ่งบริษัทฯ จัดใหมีจํานวนกรรมการเพียงพอ
เหมาะสมตอขนาดขององคกร ในปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 คน และกรรมการแตละคนมีวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้
•
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
•
กรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
•
กรรมการคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
•
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป

ปที่ไดรับ
แตงตั้ง

ปที่ไดรับเลือก
ลาสุด

ประเภทของกรรมการ

สรรหาแตงตั้ง
ป 2554

การแตงตั้งใน
ครั้งถัดไป

นายสัมพันธ พันธพาณิชย
นายพริษฐ พันธพาณิชย
นายเคียง บุญเพิ่ม
นางอรสโรชยา บุนนาค
นางอมรรัตน อังคเศกวิไล

2548
2548
2553
2547
2547

2554
2554
2553
2553
2553

ประธานกรรการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ใช
ใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช

2557
2557
2556
2556
2556

นางอัมพร นิลภิรมย
นางพรจิต พันธพาณิชย
พลโทไตรรัตน ปนมณี
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
นายปยพร ลิ้มเจริญ
พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท

2548
2548
2549
2549
2549
2549

2554
2554
2552
2552
2552
2552

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ใช
ใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช

2557
2557
2555
2555
2555
2555

รายชื่อคณะกรรมการ
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8.8 เลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท เสนอชื่อตอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งเลขานุการ โดยพิจารณาจากบุคคล
ที่มีความรูความสามารถสําหรับตําแหนง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ไดมีมติแตงตั้งนางกนิษฐนาถ
ทัดศรี ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ
นางกนิษฐนาถ ทัดศรี
การศึกษา :

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปริญญาโท

การฝกอบรม : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 49/2013)
การทํางาน :

2550 – ปจจุบัน เลขาฯ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2549 – ปจจุบัน เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2541 – 2549

คุณสมบัติ

:

เลขาฯ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด

(มหาชน)

มีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการประสานงาน การ
สรุปประเด็น การจัดทํารายงานการประชุมฯ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธดี
มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนํา เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธผานการอบรมดานงาน
เลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองคกรอิสระที่มีความ
นาเชื่อถือ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1) ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2) ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) จัดการประชุมตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล
(5) ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุน และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ โดยผูถือหุนสามารถสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ ที่
ตองการทราบ โดยติดตอสอบถามไดที่เบอรโทรศัพท 02-331-8000, 02-311-1000 ตอ 3301 หรือสงคําถามผานทาง email ที่ Law@yarnapund.com
(6) สงเสริมใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม
(7) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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8.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัท ฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ โดยคาตอบแทนของ
กรรมการเปนไปในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกินควร
โดยพิจารณาใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายของแตละทาน
สวนคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจ
อนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายการ
1)

กรรมการ (ฐานะกรรมการ) จํานวน 11 คน
1
นายสัมพันธ
พันธพาณิชย
2
นายพริษฐ
พันธพาณิชย
3
นายเคียง
บุญเพิ่ม
4
นางอรสโรชยา
บุนนาค
5
นางอมรรัตน
อังคเศกวิไล
6
นางอัมพร
นิลภิรมย
7
นางพรจิต
พันธพาณิชย
8
พลโทไตรรัตน
ปนมณี
9
นางสาวกัญญา
บุศยารัศมี
10
นายปยพร
ลิ้มเจริญ
11
พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท
กรรมการบริหาร(ฐานะผูบริหาร) จํานวน 5 คน
1
นายสัมพันธ
พันธพาณิชย
2
นายพริษฐ
พันธพาณิชย
3
นางอรสโรชยา บุนนาค
4
นางอัมพร
นิลภิรมย
5
นางพรจิต
พันธพาณิชย

เงินเดือนและโบนัส (ลานบาท)
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
600,000
600,000
360,000
360,000

25,539,888
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8.10 บุคลากร
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางแรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีพนักงาน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,014 คน แบงตามสายงานไดดังนี้
ฝายงาน

2552

2553

2554

กรรมการบริหาร

7

7

5

ฝายบัญชี

33

35

31

ฝายพัฒนาธุรกิจ

3

2

2

ฝายตนทุน

-

6

6

สํานักวางแผนและพัฒนาองคกร

3

ฝายการเงิน

5

6

5

ฝายทรัพยากรบุคคล

75

72

75

สํานักตรวจสอบภายใน

5

1

3

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

15

13

ฝายกฎหมาย

5

4

3

ฝายผลิต

1,515

1,623

1,635

ฝายบริหารโรงงาน

338

436

452

ฝายวิศวกรรมการผลิต

96

146

194

ฝายการตลาด

33

38

38

ฝายจัดซื้อ

41

53

50

ฝายประกันคุณภาพ

38

24

27

ฝายประสานงาน

-

2

8

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

13

16

14

แผนกควบคุมคุณภาพ

237

251

261

แผนกซอมบํารุง

158

173

187

5

5

5

2,626

2,913

3,014

แผนกระบบมาตรฐาน(QMS)
รวมทั้งหมด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
กลุม บริษัทยานภัณฑ มุงมั่นพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานแสดง
ศักยภาพอยางเต็มที่ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนา
บุคคลากร ซึ่ง ทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยสินที่มีคาขององคการ ( Human Capital) และเปนตัวแปรสําคัญตอความ สําเร็จ ที่
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องคการตองใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดในการทํางาน สรางความแตกตางและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ
ดังตอไปนี้

บริษัทจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนาหลักสูตร

1. การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม ( Orientation New Employees) โดยใหความรูเกี่ยวกับนโยบายบริษัท , นโยบายความ
ปลอดภัยในการทํางาน , ระเบียบขอบังคับในการทํางาน , ระบบมาตรฐาน เชน ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานจะไดรับ เพื่อใหพนักงานเขาใหมไดทราบ และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับนโยบายตางๆ ของ
บริษัท
2. การฝกอบรมดานเทคนิควิชาชีพ ( Functional Training) ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละสาย
วิชาชีพ บริษัท จัดใหมีการอบรมดานเทคนิควิชาชีพ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอกบริษัท จาก
ผูฝกสอนที่เปนชาวไทย และชาวตางชาติ อีกทั้งบริษัท ไดมีการสงผูบริหารไปศึกษาเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ จากบริษัท คูคา ยัง
ตางประเทศ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา (Managerial Training) ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของ
หัวหนางานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาและการบริหารงาน
4. การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Training) ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับนโยบาย และการปฏิบัติตาม
ระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร รวมทั้งการสรางจิตสํานึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน
5. การฝกอบรมดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Safety & Environmental Training) เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดมี
ความรู ความเขาใจในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดี ปลอดภัย สรางจิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอมใหเกิดความ
ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดานความปลอดภัยเปนปองกันที่สาเหตุกอนเกิดอุบัติเหตุ
6. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหพนักงานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน และรวมทั้งเพื่อรองรับระบบ SAP ที่บริษัทไดนํามาใชในระบบ
จัดการภายใน
นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมแลว บริษัทยังสนับสนุนการเรียนรูของพนักงานโดยสรางองคกรการ
เรียนรู (Learning Organization) โดยใหพนักงานไดรับรูขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับองคกร และอื่นๆ ที่เปนประโยชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพพนักงานใหมีความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง
และเพื่อใหสามารถจัดการความรู ( Knowledge
Management) ไดตอไปในอนาคต
8.11 คาสอบบัญชีประจําป
ผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท ผูสอบบัญช ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 และนางณัฐสรัคร
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563
ชื่อบริษัท
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน)
บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วายเอ็นพี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบรายไตรมาส / 3 ไตรมาส
งบรายป ประจําป 2554
คาสอบบัญชี
งบเฉพาะบริษัท
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท งบรวม
750,000.- 225,000.1,925,000.- 450,000.- 3,350,000.300,00.950,000.1,250,000.210,000.540,000.750,000.1,260,000.3,415,000.- 5,350,000.-
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีตอบริษัท และผูถือหุนโดยมีนโยบาย
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี ( Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance)
คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการปรับปรุง บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปน ตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีระบบจัดการอยางมือ
อาชีพ และมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ รวมถึงกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเนนใหมี
การเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนตอนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม การจัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินธุรกิจ
ดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและ
เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและชอบ
ธรรม โดยบริษัทกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถือหุน
ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน
บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการใดๆที่มีลักษณะ
จํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทผูถือหุนจะ
ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคําถามใดๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทนําหนังสือนัดประชุมไปเผยแพรผานเว็บไซดบริษัท www.yarnapund.com เว็บไซดของตลาดหลักทรัพย
และหนังสือพิมพขาวหุน เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูล กอนวันประชุมตามกฎหมายกําหนด
• บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่ง
เปนไปตามกฎหมายกําหนด
• บริษัทแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขาประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการประชุมอยางเพียงพอ
ตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม
• บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในที่ประชุม
ผูถือหุน
• บริษัทนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาตอบแทน เบี้ยประชุมและผลประโยชนอื่นใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป
• บริษัทฯ ไมไดเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได
มีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุน
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน
หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง เชน
• บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มชองทางเลือกใหกับผูถือหุนแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนใน
กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได
• บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเชิญประชุมผูถือหุนในกรณีที่มีรายการที่มีสาระสําคัญและสงผลตอผูถือใหหุน โดยป 2554
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อขอมติที่ประชุมในการจําหนายเงินลงทุนในหุน สามัญ บริษัท วอลคเกอร
เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด พรอมทั้งจัดใหมีรายการผลการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรองจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ในการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชบัตรลงคะแนน และจัดให บริษัท
สํานักงานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด เปนคนกลางในการนับคะแนน เพื่อใหผูถือหุนเกิดความมั่นใจไดวาการ
รวบรวมคะแนนเสียงในแตละวาระมีความโปรงใส และถูกตอง
• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายคน
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย
บริษัทจัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวย
ผูถือหุน
• บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและเทาเทียมกันของผูถือหุน และจะปฏิบัติกับผูถือหุนเสมือนวาเราเองเปนผู
ถือหุน
• บุคลากรทั้งหมดของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุนโดยรวม
• บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพยสินทั้งหมด ใหปราศจากการนําไปใชผิดวัตถุประสงค หรือผิดกฎหมาย ระวังมิใหมีการ
สูญเสียถูกทําลายหรืออยูในความครอบครองของผูที่ไมไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาสินทรัพย
• บริษัทฯ ดูแลมิใหมีการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนสวนตัวหรือของผูที่เกี่ยวของที่จะมีการเปดเผยสูสาธารณะ
บุคลากรของยานภัณฑ
• บุคลากรของยานภัณฑเปรียบเสมือนฟนเฟองหลัก ในการดําเนินธุรกิจเราจึงไดจัดใหมีการฝกฝนอบรม และพัฒนา
ความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ การปฏิบัติตอบุคลากรของยานภัณฑ จะเปนไปดวยความเปนธรรมและสุจริตใจ
• จะปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพและเปนธรรมและเคารพในความคิด
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น เชนเดียวกันกับที่เราอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา
• เราทุกคนมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการชวยกันรักษาสภาพแวดลอม ในการทํางานใหปลอดภัยเปนที่พึงพอใจ
และสรางความสมบูรณ ตอชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพยสิน
• คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรของยานภัณฑจะเปนไปดวยความเปนธรรมและสุจริตใจ
• เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของยานภัณฑ เกี่ยวกับพนักงานดวยความเครงครัด
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ลูกคา
• เราตระหนักอยูเสมอวาลูกคาคือผูเกื้อหนุนใหยานภัณฑสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เพราะฉะนั้นความพึง
พอใจของลูกคาเปนจุดหมายหลักในการดําเนินงานของยานภัณฑ
• เราเชื่อวาการมุงมั่นพัฒนาและการปรับปรุงการผลิตและการใหบริการอยางตอเนื่อง รวมทั้งจิตใจที่ตั้งมั่นและ
กระตือรือรนในการตอบสนองความตองการของลูกคา จะชวยใหเราสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สงสินคาตรงตอเวลา
มีตนทุนที่เหมาะสม และใหบริการที่ดีที่สุดตอลูกคา
• เราจะดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม ไมปกปดหรือใหขอมูลที่เปนเท็จซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกระบวนการผลิตของลูกคา
• เราจะรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัดและระมัดระวังมิใหมีการนําความลับดังกลาวไปใชโดยมิชอบหรือกอน
ไดรับการอนุญาตจากลูกคา
คูคา
• เราจะปฏิบัติตอคูคาอยางสม่ําเสมอภาคและเปนธรรมบนพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชนรวมกันที่ยั่งยืน
• เราจะไมเรียก ไมรับ และไมจายผลประโยชนใดอันอาจกอใหเกิดการกระทําที่ไมสุจริตและไมโปรงใส กับคูคา
• เราจะหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจกับคูคาที่อาจจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง เชน คูคาที่ผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน สง
มอบสินคาไมตรงเวลา หรือมีการกระทําอันเปนการละเมิดกฎหมาย เปนตน
• เรายึดมั่นในคําสัญญาที่เราใหไวกับคูคา และจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งเมื่อใดที่มีเหตุชี้บงวาไมสามารถปฏิบัติ
ตามได ก็จะตองแจงใหทราบทันทีเพื่อรวมกันหาทางแกไข
คูแขงทางการคา
• เราจะทําการแขงขันภายใตกรอบกติกาที่เปนสากล โดยคุณภาพของสินคา ราคาที่เหมาะสม สงมอบตรงเวลา
บริการที่ประทับใจ และการรักษาสัญญา เปนปจจัยที่ทําใหเราประสบความสําเร็จในการแขงขัน
• เราจะไมทําธุรกิจโดยขาดซึ่งจริยธรรมเพื่อการแสวงหาและรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนในการแขงขัน
• การใชขอมูลความลับทางการคาของผูอื่น โดยไมไดรับความยินยอมเปนสิ่งที่จะไมปฏิบัติ
•
สังคมและสิ่งแวดลอม
• เรามีหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมสรางสังคมที่นาอยู ดวยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ใชทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองอยางจํากัด ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ รักษาสภาพแวดลอมโดยไมปลอยของเสียที่ไมไดรับการ
บําบัดออกสูภายนอกและรวมกับสังคมในการชวยกันยกระดับสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยนาอยูยิ่งขึ้น
• เราสนับสนุนอยางเต็มที่ใหบุคลากรของบริษัทฯ รวมชวยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และภัย
ธรรมชาติตางๆ ที่ผานมาบริษัทไดมีโครงการเพื่อสังคม ดังนี้
- โครงการ มอบทุนการศึกษาแกบุตร ธิดา ของพนักงานอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาแกเด็กนักเรียน และ
โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา
- โครงการ ทํานุบํารุงโรงเรียนในชนบท
- โครงการ รวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติ เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตองการโลหิต และไดมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภากาชาติไทย
• เราปฏิบัติตนใหอยูในกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ถือเปน
แนวทางที่บุคลากรของยานภัณฑทุกคนตองยึดปฏิบัติตาม
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หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบขอมูลที่เพียงพอ จึงจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ผานชองทางตางๆ ใหผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียม
กัน ดังนี้
• บริษัทจัดใหมีการเผยแพรขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลการเงิน ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชีในรายงานประจําป นโยบายการ
จายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําป รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน
และหนาที่ของคณะกรรมการ เปนตน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป รายงาน
ประจําป และผาน www.yarnapund.com ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บริษัทไดจัดใหฝายพัฒนาธุรกิจเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง
ครบถวน โปรงใส และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลการเงิน และขอมูลทั่วไปตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน เจาหานาที่ภาครัฐ และสาธารณชน
ผานชองทางตางๆ อยางทั่วถึง เพื่อใหบริษัทสามารถสื่อสารขอมูลกับผูลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุน ผูสื่อขาวและผูที่
สนใจทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอเนื่องถึงผูถือหุนที่จะไดรับประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่
แทจริง และนําไปใชประโยชนในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ ภายใตกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ขอพึงปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
• กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน
• กรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 45.4 ของกรรมการทั้งคณะ
1.2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจน ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 11 ทาน
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระ
• คณะกรรมบริหารความเสี่ยง วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู
ความสามารถสําหรับตําแหนง และมีคุณธรรมจรรยาบรรณ
• คณะกรรมสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน มาจากกรรมการ
บริษัท 1 ทาน กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน บุคคลภายนอก 1 ทาน
• คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 3
ทาน มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
1.3 ประธานกรรมการมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน เพื่อมิใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได
1.4 คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่จัดทํา/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน
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2. มุงเนนใหบริษัทฯ มีแนวการปฏิบัติงานดานกํากับดูแลกิจการแบบมีสวนรวม
2.1 กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองมีกรรมการบริษัท เขารวมการประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด และกําหนดวิธีการลงมติในการประชุม พรอมกําหนดใหสํานักงานเลขานุการจัดเตรียม
เอกสารขอมูลประกอบการชุม กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
2.2 กําหนดใหมีชองทางการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงการแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย
โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียมีชองทางการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุง การบริหารจัดการ โดยผานเลขานุการของบริษัทฯ
2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อใหผูบริหารและ
พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการวัดผลการดําเนินงานในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งมีผล
เชื่อมโยงกับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ ตามโครงสรางของบริษัทฯที่มีโครงสรางสอดคลองกับบริษัทอื่นในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
2.5 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ กําหนดแผนเยี่ยมทุกโรงงานเปนประจําทุกเดือน โดยเปด
โอกาสใหผูบริหารในสวนโรงงานไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปรับปรุงแตละโรงงาน เพื่อ
สอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่สามารถคํานวณเปน
ตัวเงิน และไมเปนแตเงิน
3. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของ
บริษัท ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใหความรูแก
กรรมการ รวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารและพนักงานที่ทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่ น และกําหนดให ผูบริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑที่กําหนด โดยใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทเพื่อเก็บเปนหลักฐาน
9.2 การตอตานการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวน ไดเสียทุกกลุมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายที่กําหนดไว
1. สํารวจรายการมีสวนไดเสียของตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตกรรมการ ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานที่มีสวนได
เสีย เพื่อหาแนวทางปองกันการจัดแยงทางผลประโยชน ที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น
2. สงเสริมความรูผานหลักสูตรทางจริยธรรม สําหรับผูบริหารทุกระดับและพนักงานเพื่อใหเกิดความเขาใจ
3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฏหมาย
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติอยางตอเนือง ดานการปฏิบัติตอคูคาและผูมีสวนไดเสียกับองคกรอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม โดยเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมสิทธิดานทางศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิทางการเมือง
ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญา
1.1 การแขงขันที่เปนธรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง สื่อสารและทําความเขาใจกับบุคลากรของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวกับลูกคา หรือจําหนายอยางเครงครัด เปนธรรมตามขอตกลงตางๆ ที่ไดใหพันธะสัญญาไวในการดําเนิน
ธุรกิจรวมกัน กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
ปญหา
สงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม รวมถึงการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง
เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอจําหนาย เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคา การบริการ
1.2 สงเสริมความรับผิดชอบตอคูคา
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวของระหวางพนักงานทุก
ระดับชั้นกับผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมเปนธรรมและไมเสมอภาคใน
การดําเนินธุรกิจระหวางผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา แตละรายของบริษัทฯ
จัดใหมีโครงการการเยี่ยมชมผูขาย ผูรับจางชวง เพื่อใหคําแนะนําและรวมพัฒนาใหผูขาย ไดมีระบบการผลิตเปนที่
ยอมรับ รวมถึงกําหนดเปาหมาย การรายงาน การพัฒนาศักยภาพของผูขาย เปนหนึ่งในเปาหมายสําคัญที่จะสงเสริมใหองคกร
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
1.3 การเคารพสิทธิในทรัพยสิน
คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทาง
ศีลธรรม อยางเครงครัด กําหนดนโยบายไวในจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคูคา สงเสริม ใช
สินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
1.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
และเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และการ
พัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน มี
สุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอยางทั่วถึง ดังนี้
1. กําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหทําหนาที่ในการเขารวม
ประชุมกับตัวแทนของพนักงานในการรับเรื่องรองเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตางๆ เพื่อใหพนักงาน
เกิดสภาวะแวดลอมในการทํางานที่ดี
2. กําหนด ใหมีการปรับปรุงสวัสดิการที่เหมาะสมจําเปนกับพนักงาน ใหมีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาอาหาร คาครองชีพ เปนตน
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3. กําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมทําหนาที่การสํารวจ ตรวจสอบสภาพแวดลอมการปฏิบัติ โดยเบื้องตนตอง
เปนไปตามกฎหมาย และมีการพัฒนาความรู รวมถึงการตรวจติดตามอยางใกลชิดในกรณี เกิดเหตุอันเชื่อไดวาจะทํา
ใหพนักงานมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
4. จัดใหมีการรายงานเรื่องความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกสัปดาห รวมถึงกําหนดใหตอง
มีการบยายผลของการกําหนดแนวทางวิธีการปองกัน รวมถึงมีการอธิบายถึงเหตุอันควรปฏิบัติ และเหตุไมควร
ปฏิบัติ เพื่อสื่อสารใหทราบทั่วกันทั้งองคกร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด อยางเสมอภาค และเปนธรรม
โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียน และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อเปนแนวทางสูการพัฒนาและจัดการที่
ยั่งยืนขององคกร
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนการปฏิบัติและการนําพาองคกรใหอยูในระดับสากล ทางดานสิ่งแวดลอม ทําการสงเสริมให
ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามขอกําหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001 :
2004) จัดใหมีกิจกรรม Big Cleaning Day และสงเสริมใหมีกิจกรรมการประกวดพื้นที่ 5 ส เพื่อใหพนักงานมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ดี สวนในกระบวนการผลิตไดใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคาตลอดจนมีมาตรการควบคุม บําบัด และวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและพื้นที่ชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ
การดําเนินงานสําหรับป 2554
(1) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรน้ํา
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชน้ํา โดยน้ําที่ออกจากการกระบวนการผลิตและสํานักงานที่ผานการบําบัดกอน
ปลอยคืนสูธรรมชาติ โดยบริษัททําการตรวจวัด ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง โดยคา Parameter ในการ
ตรวจวัดประกอบดวย
• pH
: 5.5 – 9.0 mg /1
• BOD
: < 20 mg/1
• SS
:< 50 mg/1
• TKN
: <100 mg/1
• DS
:< 3,000 mg/1
• COD
: <120 mg/1
• Oil&Grease : <5 mg/1
• S2
: <1 mg/1
(2) การจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีการจัดประเภทและมีมาตรการในการจัดการการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ
และมีการตรวจสอบ พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ อยางเปนทางการอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ในกรณีที่มีเหตุอันควรวาจะเกิดการปฏิบิติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน พรอมทั้งสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
มีการประเมินและรายงานกากของเสียอันตราย (รง.6), เศษไม, ลังไม, เศษกระดาษ, กระดาษ, เศษพลาสติก,
กลองพลาสติก, เศษโลหะ, เศษโลหะผสม, กากสี, เศษผา, ถุงมือปนเปอนและหมึก, น้ํายา T417S, Magnafilm 31
ภาชนะปนเปอนทินเนอร (สก.2) ซึ่งผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
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• ขยะทั่วไป : ปริมาณขยะของโรงงาน 1 และโรงงาน 2 มีแนวโนมลดลงจากป 2553 เมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแตตนปเปนตนมา ปริมาณขยะรวมทั้งหมด 137.04 ตัน สวนป 2554 มีทั้งหมด 119.27 ตัน
• เศษวัสดุใชแลว : ปริมาณการขายเศษวัสดุใชแลวสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 โดยจํานวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุดจะเปนเศษลังไม
• เศษโลหะ : ปริมาณการขายเศษวัสดุใชแลวสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 โดยจํานวนเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดจะเปนเศษเหล็ก
ขยะของเสียอันตราย
ปริมาณการขายขยะของเสียอันตราย สําหรับป 2554 รวมปริมาณทั้งโรงงาน 1, 2 และโรงงาน 3ทั้งหมด
295.32 กิโลกรัมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นกวาป 2553 เนื่องจาก Volume การผลิตเพิ่มพรอมจํานวนพนักงานเพิ่ม
ตามลําดับ ขยะของเสียอันตรายที่มีปริมาณมากที่สุด คือ เศษผา และถุงมือปนเปอนน้ํามัน
(3) การปองกันมลภาวะและเฝาระวังตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
มีการประเมินจากการตรวจวัดเสียง, แสงสวาง, ฝุน, ความรอน และสารเคมี ทั้งโรงงาน 1, โรงงาน 2 และ
โรงงาน 3 ผลการประเมินผาน ตามเกณฑมาตรฐาน
มลพิษอากาศ
ทั้งโรงงาน 1 โรงงาน 2 และโรงงาน 3 มีแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศหอง Test Room, ตรวจวัดคุณภาพ
Line Copland, ตรวจวัดคุณภาพอากาศแผนกสี และตรวจวัดคุณภาพอากาศของ Maru A&W (Cyclone) ทําการ
ตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2554 ผาน ตามเกณฑมาตรฐาน
ความปลอดภัย
มีการประเมินจากการซอมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ, สารเคมีหกรั่วไหล, ตรวจสุขภาพประจําป, อบรม
โฟรคลิฟท รายงาน จปว., คป.1 และตรวจสอบระบบไฟทั้งโรงงาน ผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดตอสังคม
บริษัทฯ มุงเนนที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา ดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งนําไปสูความเจริญเติบโตขององคกร
อยางยั่งยืน จึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
จัดทําโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และลดการ
ใชพลังงาน เพื่อเปนการรณรงค สงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวม และเพื่อใหไดขอมูลในการบริหารเชิงลึก
นอกจากนี้
บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
ทั้งดานการดูแลพนักงาน การสรางพนักงานใหเปนคนเกงและคนดี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจและการสรางโอกาสใหกับสังคม
โดยครอบคลุมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบดวย บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด และบริษัท วายเอ็นพี
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยการปฏิบัติงานของพนักงาน ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียนโดยตรงตอฝายทรัพยา
บุคคลของบริษัท
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษัทฯ สงเสริมการอยูรวมกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุข โดยมุงเนนที่การสรางโอกาสดานการศึกษาและอาชีพแก
กลุมเยาวชนและผูดอยโอกาสโดยเฉพาะดานอาชีวศึกษาใหมีความรู พึ่งพาตนเอง มีความเขมแข็งสามารถอยูไดดวยตนเอง อีกทั้ง
มุงเนนกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนทั้งใกล และชุมชนตามภูมิลําเนาเกิดของพนักงาน
บริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน
1. ดานการศึกษา
บริษัทฯ สนับสนุนดานการศึกษาของบุคลากร โดยเขารวมโครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ในระดับอาชีวศึกษา พรอม
เอื้อเฟอสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ ใชเปนสถานที่ศึกษา พนักงานของบริษัทจะไดฝกปฏิบัติงานจริงรวมกับ
สายการผลิตและไดเรียนรูประสบการณตางๆ จากชีวิตการทํางาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการตางๆ
บริษัทฯ กําหนดใหมีโครงการแจกทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยูในระดับที่ดี และกําหนดให
สามารถเขารวมประกวดในโครงการสําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน การวาดรูประบายสี เขียนเรียงความในวันพอและวันแม

2. ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมของพนักงานกับชุมชน
2.1 คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน
การแตงตั้ง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานที่เปนธรรมสําหรับ
พนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ในป 2554 บริษัทฯ ไดผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน
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2.2 ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมกับชุมชน
บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานไดทําความดี โดยสนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทองถิ่น เชน โครงการอุปสมบทหมู โดยจําพรรษาในวัดเขาดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูใกลเคียงพี้นที่โรงงานของบริษัทฯ ตลอดจนรวมสนับสนุนกิจการตางๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น
จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เชน เทศกาลสงกรานต
ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีทอดกฐิน จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการทําบุญตักบาตรในโอกาส
สําคัญตางๆ ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตชุมชนรอบขางโรงงานโดยจัดใหเจาหนาที่ฝาย
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่สิ่งแวดลอมและเจาหนาที่ของบริษัทฯ สํารวจสภาพความเปนอยูของชุมชน และปรับปรุงใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. ดานการชวยเหลืออื่นๆ
• โครงการหยดนี้ เพื่อนองรวมกับสภากาชาดไทย

• โครงการอบรมอาสาสมัครจารจร รวมกับ สภ. ราชาเทวะ ภ. จว. สมุทรปราการ
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10.5 การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย เพื่อใหบริษัทฯ
สามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่กําหนดไว

50

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ 4 ทาน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีสํานักตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการสอบทาน
และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใชทรัพยากรของบริษัทอยางคุมคา ไดปฏิบัติงานตามแผนที่ไดวางไวตรวจสอบและทบทวนระบบควบคุมภายในใหมีความ
ความถูกตองและทันสมัยตามสถานการณที่เหมาะสมเพื่อปองกัน และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได ตลอดจนถึงการรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกตอง เชื่อถือได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมี
ความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทฯไดมีการจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 2554 โดยมีเครื่องมือชี้วัดและการตรวจสอบ (KPI) การบริหาร
จัดการรายเดือนเพื่อใหเปนไปตามแผนธุรกิจและอยูในกรอบตามที่ระบุไว
โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระและ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาลผานทาง
โครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงานเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารการผลิตโดยนําระบบ TPS มาใชในการบริหารจัดการตลอดจนถึง
การไดรับการรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม ISO/TS 16949 และ ISO 14001 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของบริษัทฯเปนอยางดีวา สามารถผลิตงานไดอยางมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาและสงมอบตรงตามเวลาที่นัด
หมาย
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะคอยกํากับดูแลใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในทุกมิติของการปฏิบัติงาน แลวนําผลที่ตรวจพบหรือวิเคราะหแลวคาดวาจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
แจงใหผูบริหารระดับสูงตลอดจนผูรับผิดชอบทุกๆระดับไดรับทราบเพื่อนําไปหามาตรการในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสามารถ
ควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได
กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯไดมีการควบคุมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยจัดใหมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
การอนุมัติในแตละระดับไวเปนรายลักษณอักษร
ตลอดจนมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชทรัพยสินของบริษัทในทางที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนในการใชอยางสูงสุด
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
การพิจารณาวาระตางๆ ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะไดรับขอมูลสําคัญในลักษณะของรายงานเชิงวิเคราะห
เปรียบเทียบหลักการและเหตุผลรวมทั้งเอกสารสนับสนุนตางๆ เปนการลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัทฯมี
หนาที่รับผิดชอบในการใหคําแนะนําดานขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 ดังตอไปนี้
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 4 ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไป
ตามที่ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พลโทไตรรัตน
นางสาวกัญญา
พลตํารวจตรีวันชัย
นายปยพร

ปนมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ
บุศยารัศมี
กรรมการตรวจสอบ
วิสุทธินันท
กรรมการตรวจสอบ
ลิ้มเจริญ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาที่ โดยในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลกิจการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของป 2554 รวมกับผูบริหารของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท วาไดมี
การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ตางๆ รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทํางบการเงิน โดยไดหารือรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหงบการเงินของบริษัท มีความถูกตองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอบทาน
ขอเสนอแนะ และผลการปฏิบัติการแกไขตามขอเสนอแนะจากการเขาทดสอบระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี ประจําป
2554 อนึ่งไดมีการตั้งขอสังเกตจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทยอย ทางผูบริหารบริษัทแมที่เปนผูถือหุน
ใหญก็กําลังดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมเขาไปเพื่อดําเนินการแกไขซึ่งคาดวาจะดําเนินการแกไขปญหาตางๆสําเร็จไดดวยดี
หลังจากกรรมการใหมเขาไปบริหารงานแลว
3. รับทราบการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําไปปฏิบัติการปองกันแกไขเพื่อรับมือกับสถานการณ
ตางๆที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและสามารถรับมือไดกับความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4. พิจารณาคัดเลือกและ เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. รวมประชุมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไมมีฝายจัดการเพื่อหารือในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับงบการเงิน
6. สอบทานการปฏิบัติงานสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย และนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ใหมีความทันสมัยและถูกตอง
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางอิสระในการพิจารณาและใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ที่ตรวจสอบแลวมีผลที่มี
นัยสําคัญที่อาจจะทําใหบริษัทเกิดความเสียหายได จึงเห็นวาบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได มีการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทและไมมี
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ
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11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน
1) ชื่อ และตําแหนง
นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของ
• ปริญญาโท Executive – MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
ประสบการณทํางาน
2555 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ยานภัณฑ
จํากัด (มหาชน)
2550 – 2555 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท พีเอสที แอ็คเซซ จํากัด
2547 – 2550 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ยานภัณฑ
จํากัด (มหาชน)
2546 – 2547 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี
AST
2544 – 2546 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีสุทธิธรรมและเพื่อน
ประวัติการอบรม
• New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• CPIAT รุน 19 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
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12. รายการระหวางกัน
12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
คณะกรรมการของบริษัทไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงในอนาคตจะตองมีการจัดเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมเหตุสมผล และมีนโยบาย
การกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก
ป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่อง
ดังกลาว ตอมาวันที่ 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน
กลต. วาผูสอบบัญชีทานอื่น “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ”
ซึ่งตอมาวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ดังนี้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท
2. รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 37.35 ลานบาท
ซึ่งเปนยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 และคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหนี้คงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือชําระหนี้ แตยังไมได
รับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ
ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้งระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ
ในเรื่องนี้ตอไป
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12.2 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในระหวางป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ
1) บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 9.55 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย
ลักษณะรายการที่สําคัญ
1) - รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ
- ลูกหนี้การคา
2) - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ
- เจาหนี้การคา
3) - รายไดอื่นดอกเบี้ยรับและเงินปน
ผล
- ลูกหนี้อื่น
4) – เจาหนี้อื่น
- ดอกเบี้ยจายและคาใชจายอื่น

มูลคาของรายการ(ลานบาท)
รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ
ป 2554
5,017.99
บริษัทจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต TOYOTA
และชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กอื่นๆ ใหแก YSP ตามปกติการคา
584.21
4,284.58
บริษัทซื้อวัตถุดิบ ไดแก เหล็กทอ เพื่อนํามาใชดําเนินการผลิต
ชิ้นสวนทอไอเสีย ตามปกติการคา
2,286.20
บริษัทซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินคาจาก YSP เปนเงินเชื่อ
ตามปกติการคา
17.71
เปนรายไดคาเชาที่ YSP เชาพื้นที่สํานักงานของบริษัทรวมถึง
เงินปนผลที่บริษัทไดรับประจํา
0.82
10.65
บริษัทซื้อสินคาจาก YSP และคางชําระเกินกําหนด
52.91

การคิดราคา
ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง

ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
ราคาตลาด
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2) บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด (YDT)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 30 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย
ลักษณะรายการที่สําคัญ
3.1) - รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ
- รายไดอื่นและดอกเบี้ยรับ
- ลูกหนี้การคา
3.2) - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ
- เจาหนี้การคา

มูลคาของรายการ(ลานบาท)
รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ
การคิดราคา
ป 2554
1.4
บริษัทยอยผลิตแมพิมพโลหะสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
จําหนายใหแก YDT
0.15
20.76
บริษัทฯ วาจาง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ดวยระบบ
ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามที่ตกลง
กระแสไฟฟาสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต และจางผลิต
2.9
แมพิมพโลหะตามปกติการคา

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว
- ไมมี -
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
รายงานผูสอบบัญชี
งบการเงินรวมป 2551
ผูสอบบัญชี
: สมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: อําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 บริษัทเอส .เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: นริส เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369 บริษัทเอส. เค. แอคเคาน
แตนท เซอรวิสเซส จํากัด
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางมีเงื่อนไข โดยถือเปนการถูก
จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ในสวนของสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ตามวิธีสวนไดเสียสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ของบริษัท วอรคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งงบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวอยูในระหวางการใหผุตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมตรวจสอบบัญชี และในสวนของ
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทรวมทั้ง 3 แหง
รับรูที่ดินดวยวิธีราคาทุน ทั้งนี้บริษัทรวมทั้ง 3 บริษัทกําลังอยูในระหวางดําเนินการประเมินราคา
ที่ดินโดยผูประเมินอิรสะ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2552 ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัท
รวม และสวนเกินจากการตีราคาที่ดินในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงยังไมได
รวมผลกระทบของนโยบายบัญชีที่แตกตางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะงบการเงินของ
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินรวมป 2552
ผูสอบบัญชี
: สมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: อําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 บริษัทเอส .เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: นริส เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369 บริษัทเอส. เค. แอคเคาน
แตนท เซอรวิสเซส จํากัด
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นตอรายการบันทึกรับรูผลการ
ตีราคามูลคาที่ดินตามวีธีที่ตีใหมตามที่ฝายบริหารรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องขอใหแกไขงบการเงินป 2551 ไตรมาส1และไตรมาส2 ป2552
ตอรายการปรับปรุงดังกลาวที่ไมสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลคาราคาที่ดินตามวิธีที่ตี
ใหมที่บริษัทมาปรับปรุงไดตามรายงานลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
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: นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: 1) การตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการวางแผนการตรวจนับ
สินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนับที่ตกลงรวมกับผูสอบบัญชี แต
สินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาที่
ประมาณการไว ทําใหบริษัทไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอด
ตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีได และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่
พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือดังกลาวได
2) บริษัทบันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ลานบาท
เปนสินทรัพยแทนที่จะบันทึกเงินที่จายดังกลาวเปนคาใชจายของป 2553 โดยบริษัทไดชี้แจงวา
บริษัทมีนโยบายงดจายเงินโบนัสประจําป 2553 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน แตเนื่องจาก
บริษัทเกรงวาจะเกิดผลกระทบดานแรงงานจากเหตุประทวงหยุดงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
จายเงินรางวัลลวงหนาใหแกพนักงานที่จะกลับมาในป 2554 โดยมีเงื่อนไขหามประทวงหยุดงาน
ในป 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานเปนคาใชจายอาจจะทําใหขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 78.42 ลานบาท ( 0.03 บาทตอหุน) และสินทรัพยและสวนของผูถือหุน
อาจจะลดลงจํานวน 78.42 ลานบาท
3) บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ในบริษัทยอยแหงหนึ่งทั้งจํานวน เนื่องจาก
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีขึ้นจากปกอนและสามารถสราง
กระแสเงินสดไดในอนาคต โดยอางอิงผลการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแหงหนึ่งตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งเปน
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทยอยที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ผูประเมินราคามีการประเมินราคาหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวดวย นอกจากนี้บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหนี้สินของบริษัท
จํานวน 3,025 ลานบาท
4) บริษัทยังไมสามารถพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของบัญชีลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการรอผลการตรวจสอบขอมูลภายในของผูบริหารของ
บริษัทยอยดังกลาว
5) บริษัทบันทึกราคาที่ดินตามมูลคาตลาดเนื่องจากมูลคาตลาดต่ํากวาราคาทุน โดยมูลคาตลาด
นั้นไดรับขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินและ
ที่ดินที่ยังไมไดใชงานแปลงหนึ่ง รวม 4 ครั้ง โดยการประเมินราคาครั้งลาสุด ผูประเมินราคา
อิสระไดประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับที่ดินใกลเคียงที่ยังไมไดถมที่ดิน และผู
ประเมินราคาอิสระดังกลาวไดกําหนดเกณฑคาถมที่ดินเฉลี่ย 1.78 ลานบาท ตอไร ตามราคาที่
สอบถามจากผูรับเหมาที่ดินในปจจุบัน และกําหนดความสูงของชั้นดินถม โดยยึดถือจากรายงาน
การทดสอบความหนาแนนของดินเปนเกณฑในการคํานวณ นอกจากนี้ ธนาคารเจาหนี้อยู
ระหวางการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และเปนผูรับภาระดําเนินการประเมิน
ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง อนึ่งบริษัทไดมีหนังสือขอรับความเห็นจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อใหแนใจวาวิธีการประเมินราคาดังกลาวแสดงมูลคาตลาดของที่ดินหรือไม เพียงใด
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6) บริษัทยังไมไดประเมินหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคาร และเครื่องจักร (ราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัทยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553 โดย
บริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยวิธีราคา
ตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด
7) บริษัทบันทึกบัญชีตั้งหนี้โดยใชเลขที่ของเอกสารการตั้งหนี้ที่เรียงลําดับไมตอเนื่อง โดยบริษัท
ใหเหตุผลวาเนื่องจากเปนปญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้บริษัทมีการออกใบเพิ่มหนี้
กับใบลดหนี้ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในระหวางป โดยปจจุบันขาพเจาไดรับหนังสือยืนยันยอด
คงเหลือในบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน แตยังไมไดรับหนังสือยืนยันยอดของ
รายการซื้อ ขาย เพิ่มหนี้ และลดหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว เนื่องจากผูสอบบัญชีไดสง
หนังสือยืนยันรายการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และยังไมไดรับการตอบกลับ
8) ผูสอบบัญชีตรวจพบประเด็นที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินของ
บริษัทยอยดังกลาว ดังนี้
8.1 บริษัทยอยมีการวางแผน การตรวจนับสินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลา
ในการตรวจนับที่ตกลงรวมกับขาพเจา แตสินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาที่ใชใน
การตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาที่ประมาณการไว ทําใหบริษัทยอยไมสามารถสรุปผลการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอดตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชี
8.2
บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาขายลดลูกหนี้การคาจํานวน 33 ราย ซึ่งมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีจํานวน -0- บาท (สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 53.70 ลานบาท) ใหแก
บุคคลภายนอกรายหนึ่งในราคา 26.85 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยยังไดรับชําระเงินตรงตาม
กําหนดในสัญญามาโดยตลอด
8.3 บริษัทยอยยังไมไดประเมินหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคารและเครื่องจักร
(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัทยอยมีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553
ดวยวิธีตนทุน
8.4 การตรวจนับเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 จํานวน 34.41 ลานบาท ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ผูสอบบัญชีไมอาจใหความเชื่อมั่น
ในผลการตรวจนับเครื่องมือเครื่องใชของบริษัทยอยได เนื่องจากบริษัทยอยไมไดจัดใหมีระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช
8.5 บริษัทยอยอาจมิไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจายชําระคืนเงิน
กูยืมจากบุคคลภายนอกอยางเพียงพอ อีกทั้งในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 กรรมการทาน
หนึ่งที่เคยเปนผูบริหารของบริษัทยอย ไดนําเงินสวนตัวชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เงินกูยืม
บุคคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอย รวมเปนเงินจํานวน 62.40 ลานบาท โดยผูสอบบัญชีได
สงหนังสือยืนยันยอดไปยังเจาหนี้เงินกูยืมบุคคลภายนอกและเจาหนี้เงินกูยืมกรรมการ เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2554 แตยังไมไดรับการตอบกลับในขณะนี้ โดยบริษัทและผูบริหารชุดปจจุบันของ
บริษัทยอยกําลังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
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นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลของการตรวจสอบยังไมแลวเสร็จ
8.6 บริษัทยอยมีการค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัท วงเงิน
3,025 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาวไดยื่นฟองบริษัท
และบริษัทยอยในฐานะหนึ่งในผูค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,795.84 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของเงินตนจํานวน 2 ,611.12 ลานบาท นับจากวันฟอง
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยปจจุบันคดียังไมสิ้นสุด
9) บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมี
หนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหนี้
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ํา
ประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหนี้ ไถถอน จํานอง บอก
กลาวลมละลาย ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยูอยางมากกับ ก) ผล
ของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการใหสินเชื่อใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ และหลักทรัพยของ
บริษัทอาจเขาเกณฑ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อสวนของผูถือหุนมี
คานอยกวาศูนย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
จัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้นงบการเงินนี้จึง
ไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย
หรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องไปได
10) เนื่องจากเรื่องกลาวไวในวรรคกอน ๆ มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบ
การเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้นขาพเจาจึง
ไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน
11) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี ไดใหสังเกต
11.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5. บริษัทมีรายการที่มีสาระสําคัญกับบริษัท
ยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
11.2 บริษัทอยูระหวางการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดป
2552 ขึ้นใหม เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปดังกลาวใหม
12) บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ (1) การบันทึกที่ดินดวย
วิธีราคาที่ตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ (2) การโอนที่ดินที่ยังไมใชดําเนินงานเปน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพื้นที่ และ ( 3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่ขาย ผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบขึ้นใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว
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งบการเงินรวมป 2553(ฉบับแกไข)
ผูสอบบัญชี

: ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท
แอท

นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :
1) ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท
และบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 608 ,999,304 บาท และ 883,011,523 บาท
ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ 515,439,296 บาท และ 685,880,346 บาท ตามลําดับ และ
ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่งหลักฐานเพื่อแสดงความเห็นตอรายการสินคา
คงเหลือได ซึ่งเปนสถานการณถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
2) บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง
และแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน
265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได
3)
บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
หลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบี้ยในป 2553
ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม และวันที่ 27 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1.

รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท

2.

รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 37.35
ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน
รายการหรือชําระหนี้
แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยาง
อื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอ
แผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้งระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ
ในเรื่องนี้ตอไป และขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการดังกลาวได
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4) สําหรับงบการเงินรวม เนื่องจากความไมแนนอนจาก
a. มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด(อาคารและเครื่องจักร)
ตามที่กลาวในวรรค 3
b. ความไมแนนอนของรายการรับและจายในบัญชี “เงินกูยืมจากกรรมการ” สุทธิจํานวน 57.9
ลานบาท ตามที่กลาวในวรรค 4 และ
c. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากขาพเจาสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบสินคา
คงเหลือ ตามที่กลาวในในวรรค 2
อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
5) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกต
a. บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีขาดทุนสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ลานบาท และ 1,469.88 ลานบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ลานบาทและ 598.38 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลําดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน
5,947.09 ลานบาท และ 5,193.04 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาให
ชําระหนี้ ไถถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และการไม
สามารถจายชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ไดมีการขอขยายไวกับสถาบันการเงินสองแหง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 23 และการถูกฟองรองจากเจาหนี้สถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแหง
หนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 และจากการที่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผูถือหุนมีมติไม
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยูอยาง
มากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการใหสินเชื่อใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จใน
อนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ ซึ่งปจจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นความไมแนนอน
อยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย และหลักทรัพยของบริษัท
อาจเขาเกณฑถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ บริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน
สวนใหญแลว
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงาน
ตอเนื่อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการ
จัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได
b.
ดังที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางขอ 32 บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลัง
ตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ
(1) การบันทึกที่ดินดวยวิธีราคาที่ตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ
(2) การโอนที่ดินที่ยังไมใชดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพื้นที่ และ
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(3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวของตาม
สัดสวนที่ขาย
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบขึ้นใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว
6)

ขอมูลอื่น

งบการเงินของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดเสนอรายงานวาไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินเนื่องจากมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน
ของขาพเจา และตอมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สํานักงาน กลต. ไดมีคําสั่งใหบริษัทและบริษัทยอย
แกไขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมในประเด็นดังตอไปนี้ และผลการแกไขปรากฏตามที่
กลาวตอไปนี้
ก.

ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE เพิ่มเติมใหครบทั้งจํานวน

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE แลวเปน
จํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2.7
ข.
จัดใหมีการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรและโรงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมทั้งบันทึกคาเผื่อการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการดอยคาทรัพยสิน
การปรับปรุง : ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.2 บริษัทไดพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด พบวาเครื่องจักรของบริษัทเปนระบบที่ใชในการผลิตตามปกติใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมที่มีผลใหเครื่องจักรเกิดการลาสมัย
บริษัทไดใชเครื่องจักรดังกลาวในการผลิตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏผลการดําเนินงานของบริษัท
ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบันมีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับโดยแสดงผลกําไรขั้นตน ดังนั้นจึง ไมมีขอบงชี้วาจะ
เกิดการดอยคาในสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัท
นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น ฝายบริหารไดประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธีราคา
ทุนทดแทน (Cost approach) และพบวาราคาประเมินมีจํานวนสูงกวาราคาตามบัญชี
สําหรับบริษัทยอย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและ
แสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา ในสินทรัพยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน
265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได
ค.

บันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานเปนคาใชจายในป 2553

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกเงินรางวัลที่จายลวงหนาแกพนักงานจํานวนเงิน 78.42 ลานบาท เปน
คาใชจายในป 2553 แลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
ง.
ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล (
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

YNPI) ใหเปนไปตาม

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล
(YNPI) แลวเปนจํานวนเงินรวม 139,039,235.59 บาทแลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
10
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จ.
ใหความรวมมือแกผูสอบบัญชีในการใหขอมูลและเอกสารตางๆ ในประเด็นที่ผูสอบบัญชีระบุวา
ไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจไดเนื่องจากถูกจํากัดขอบเขตโดยผูบริหารดังตอไปนี้
จ 1. เงินกูจากบุคคลภายนอกของ

YNPE

การปรับปรุง : ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติ
ใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่องดังกลาว ตอมาวันที่ 4 มกราคม 2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน กลต. วาผูสอบ
บัญชีทานอื่น “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป” หรือไม ซึ่งตอมาวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัท
ยอย (YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่
27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1.
รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลาน
บาท
2.
รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 37.35
ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหนี้คงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืม
จากกรรมการ
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือ
ชําระหนี้ แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจาก
ฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้ง
ระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป
จ 2. ราคาประเมินที่ดินของโรงงานที่ 3
การปรับปรุง :บริษัทไดนําสงเอกสารหลักฐานพรอมรายการการประเมินแกผูสอบบัญชีโดยครบถวนแลว
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1.2
จ 3.

สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว
จ 4. รายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางปกับ

YSP

การปรับปรุง : บริษัทไดจัดใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางปกับ YSP แลว
จ 5.

เครื่องมือ-เครื่องใชของ YNPE

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแลว
จ 6. รายการขายลดลูกหนี้การคา
การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินคืนครบทั้งจํานวนตามสัญญาแลว

64

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

งบการเงินรวมป 2554
ผูสอบบัญชี

: ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :
1) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ในป 2557
ขาพเจาจึงไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม
475,246,199 บาท และ
608,999,304 บาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ
474,979,028 บาท และ
515,439,296 บาท ตามลําดับ และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่ง
หลักฐานเพื่อแสดงความเห็นตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ
2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย
เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมี
หลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบี้ยในป 2553 ระหวางรอยละ
6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอน
ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม และ
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE)
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่
27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30
ลานบาท
2. รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน
37.35 ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการ
หรือชําระหนี้
แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการ
อยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนั้นอาจมี
ผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้งระบบ จึงคาดวาจะเริ่มการดําเนินคดีภายหลังการ
ปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ และตอมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2558 มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการ
บริษัทยอย ( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่งศาลกําหนดใหไกลเกลี่ยกันในวันที่ 19 มกราคม
2559 อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการ
ดังกลาวได
3) ขาพเจาเห็นวายกเวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี
สินคาคงเหลือตามที่กลาวในวรรค 2 และผลกระทบจากความถูกตองของเจาหนี้เงินกูยืมรอ
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การพิสูจน และลูกหนี้รอการพิสูจน ตามที่กลาวในวรรค 3
งบการเงินรวมของ บริษัท
ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุด วันเดียวกันของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
บริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุน
จากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 2,049.23 ลานบาท และ
1,590.45 ลานบาทตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปนจํานวนเงิน
2,322.21 ลานบาท และ
2,346.29 ลานบาท ตามลําดับ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน เปนจํานวนเงิน
8,911.45 ลานบาท และ 8,142.93 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึงความไม
แนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็
ตามฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการ
ประนอมหนี้กับสถาบันการเงินสวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพิ่มยอดขายกับคูคารายใหญ
รวมทั้งการเจรจาเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของ
สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได
5) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง :
YNPE)
มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึง
ปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักร
และอุปกรณโรงงาน) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557
ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
จํานวน 190.43 ลานบาท
6) บริษัทฯ ไดทบทวนการประเมินมูลคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ( Discounted cash
flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดมีจํานวน
เงิน 72 ลานบาท ขณะที่มูลคาตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด
(เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผื่อการ
ดอยคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน
370 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ป 2554
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ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางที่

1. แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)

เงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ
รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาสุทธิ
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา
สวนเกิน(ต่ํากวา)มูลคาหุน
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนอื่น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
หุนทุนรับซื้อคืน/หุนที่ถือโดยบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย

2554

279.72
1,140.45
475.25
2,079.14
5,678.39
8,747.50
478.48
2,940.65
13.04
10,990.59
79.12
11,069.71
1,600.00
1,600.00
1,230.40
-5,666.22
-2,322.21
-

134.92
1,809.73
609
2,788.06
6,680.51
10,560.09
531.85
3,322.52
200.71
8,735.15
1,933.41
10,668.56
1,600.00
1,600.00
1,230.40
513.61
-3,452.48
-108.47
-

หนวย : พันบาท
2552
309.98
1,620.63
883.01
3,009.54
7,800.17
11,400.26
2,532.29
3,137.40
657.16
6,465.22
3,693.71
10,158.94
1,600.00
1,600.00
1,230.40
364.28
-1,953.36
1,241.32
-

2553
9555.81
205.87
9804.88
10,223.51
349.30
10,696.38
41.75
933.26
-891.51
-1,455.30
-0.91

หนวย : พันบาท
2552
6848.52
252.58
7120.38
8,014.18
241.83
8,625.17
-593.48
911.30
-1504.79
-1,964.38
-1.23

2553

ตารางที่ 2. แสดงผลกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)
ยอดขายสุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
EBITDA
คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย
กําไรกอนด/บ และภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

2554

8688.2
157.36
8859.13
9,208.97
349.10
9,952.71
-261.08
832.50
-1093.58
-2,049.23
-1.28
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ตารางที่ 3. แสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (เทา)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
EBIT Margin (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

2554
0.19
N/A
-11.33
N/A
0.92
-5.99
-12.34
-23.13

2553
0.32
-256.93
-8.12
N/A
0.89
-6.99
-9.09
-14.84

ตารางที่ 4. แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุนขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ

2554

2553

-9.08
-9.92
-9.65
-6.95
N/A

39.53
27.57
37.7
24.01
N/A

ตารางที่ 5. แสดงวงจรเงินสดของบริษัทฯ

วงจรเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคา (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2554
5.89
61.97
16.99
21.49
2.94
124.12
-40.66

2553
5.57
65.51
13.7
26.63
3.17
115.32
-23.17
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14. การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้
1. การดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับงบ
การเงินรวมสําหรับป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 รายได
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวม 8,859.12 ลานบาท ลดลง 945.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.65
เมื่อเทียบกับ ป 2553 โดยเปนรายไดจากการขายและการใหบริการ 8,688.20 ลานบาท ซึ่งลดลง จากป 2553 จํานวน
867.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.08 เนื่องจากระหวางปเกิดอุทกภัยในประเทศไทย และประเทศญี่ปุนประสบภัย
ธรรมชาติ (สึนามิ) สงผลใหยอดการผลิต และยอดขายรถยนตโดยรวมลดลง
1.2 ตนทุนขาย และคาใชจาย
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนขาย 9,208.97 ลานบาท ลดลง 1,014.54 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.92
เมื่อเทียบกับปกอน ที่มีตนทุนขายรวม 10,233.51 ลานบาท โดยตนทุนขายผันแปรตามยอดขายที่ลดลง
คาใชจายในการขายประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 56.21 ลานบาท ลดลง 5.50 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปกอน
คาใชจายในการบริหารประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 292.89 ลานบาท ลดลง 88.48 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 23.20 เมื่อเทียบกับปกอน
ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) ประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 954.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น
391.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.38 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2554 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดทั้ง
จํานวน
1.3 กําไร (ขาดทุน)
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 500.15 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 32.25 เมื่อเทียบกับปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะที่
มีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
2. ฐานะทางการเงิน
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท หนี้สินรวม 11,069.71 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนติดลบ 2,322.21 ลานบาท
2.1

สินทรัพย
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท ลดลง 1,777.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
16.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 1,002.12 ลาน
บาท ลูกหนี้การคา จํานวน 650.27 ลานบาท สินคาคงเหลือจํานวน 133.75 ลานบาท นอกจากนี้ระหวาง
ปมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง ทําใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 70.81 ลานบาท
2.2 หนี้สิน
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 11,069.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 342.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
3.19 เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากรายการที่เพิ่มขึ้นประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวที่ปรับปรุงรายการเปน
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หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 3,113.07 ลานบาท และเจาหนี้รอการพิสูจนจํานวน 90.30 ลานบาท โดยมีรายการที่ลดลง
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2,113.91 ลานบาท เจาหนี้การคาจํานวน 381.86 ลานบาท และหนี้สินตามคําพิพากษา
จํานวน 225.42 ลานบาท
2.3 สวนของผูถือหุน
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมติดลบ 2,322.21 ลานบาท ติดลบเพิ่มขึ้น 2,119.97 ลานบาท
โดยป 2553 ที่ติดลบจํานวน 202.25 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในป 2554
สภาพคลอง
หนวย : ลานบาท
รายการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ป 2553

ป 2554

101.12
404.61
-258.85
320.82
-175.06

-2,049.23
456.36
-59.15
-252.41
144.80

บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 25 54 จํานวน 456.3 ลานบาท มีกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการลงทุน 59.15 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 252.41 ลานบาท ทั้งนี้กระแส
เงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 144.80 ลานบาท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ
1
2
3

ชื่อบริษัทผูจาย
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ชื่อผูสอบบัญชี

ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

คาสอบบัญชี
3,350,000
1,250,000
750,000
5,350,000

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทในปที่ผานมา
-ไมม-ี
ปจจัยหรือเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต
ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จะเปนสวนสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานตอไปของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
รายงานผูสอบบัญชี
งบการเงินรวมป 2551
ผูสอบบัญชี
: สมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: อําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 บริษัทเอส .เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: นริส เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369 บริษัทเอส. เค. แอคเคาน
แตนท เซอรวิสเซส จํากัด
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางมีเงื่อนไข โดยถือเปนการถูก
จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ในสวนของสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ตามวิธีสวนไดเสียสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ของบริษัท วอรคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งงบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวอยูในระหวางการใหผุตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมตรวจสอบบัญชี และในสวนของ
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทรวมทั้ง 3 แหง
รับรูที่ดินดวยวิธีราคาทุน ทั้งนี้บริษัทรวมทั้ง 3 บริษัทกําลังอยูในระหวางดําเนินการประเมินราคา
ที่ดินโดยผูประเมินอิรสะ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2552 ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัท
รวม และสวนเกินจากการตีราคาที่ดินในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงยังไมได
รวมผลกระทบของนโยบายบัญชีที่แตกตางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะงบการเงินของ
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินรวมป 2552
ผูสอบบัญชี
: สมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: อําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 บริษัทเอส .เค. แอคเคานแตนท
เซอรวิสเซส จํากัด
: นริส เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369 บริษัทเอส. เค. แอคเคาน
แตนท เซอรวิสเซส จํากัด
สรุปรายงานผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นตอรายการบันทึกรับรูผลการ
ตีราคามูลคาที่ดินตามวีธีที่ตีใหมตามที่ฝายบริหารรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องขอใหแกไขงบการเงินป 2551 ไตรมาส1และไตรมาส2 ป2552
ตอรายการปรับปรุงดังกลาวที่ไมสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลคาราคาที่ดินตามวิธีที่ตี
ใหมที่บริษัทมาปรับปรุงไดตามรายงานลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
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: นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด
: 1) การตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการวางแผนการตรวจนับ
สินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนับที่ตกลงรวมกับผูสอบบัญชี แต
สินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาที่
ประมาณการไว ทําใหบริษัทไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอด
ตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีได และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่
พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือดังกลาวได
2) บริษัทบันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ลานบาท
เปนสินทรัพยแทนที่จะบันทึกเงินที่จายดังกลาวเปนคาใชจายของป 2553 โดยบริษัทไดชี้แจงวา
บริษัทมีนโยบายงดจายเงินโบนัสประจําป 2553 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน แตเนื่องจาก
บริษัทเกรงวาจะเกิดผลกระทบดานแรงงานจากเหตุประทวงหยุดงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
จายเงินรางวัลลวงหนาใหแกพนักงานที่จะกลับมาในป 2554 โดยมีเงื่อนไขหามประทวงหยุดงาน
ในป 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานเปนคาใชจายอาจจะทําใหขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 78.42 ลานบาท ( 0.03 บาทตอหุน) และสินทรัพยและสวนของผูถือหุน
อาจจะลดลงจํานวน 78.42 ลานบาท
3) บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ในบริษัทยอยแหงหนึ่งทั้งจํานวน เนื่องจาก
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีขึ้นจากปกอนและสามารถสราง
กระแสเงินสดไดในอนาคต โดยอางอิงผลการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแหงหนึ่งตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งเปน
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทยอยที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ผูประเมินราคามีการประเมินราคาหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวดวย นอกจากนี้บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหนี้สินของบริษัท
จํานวน 3,025 ลานบาท
4) บริษัทยังไมสามารถพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของบัญชีลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการรอผลการตรวจสอบขอมูลภายในของผูบริหารของ
บริษัทยอยดังกลาว
5) บริษัทบันทึกราคาที่ดินตามมูลคาตลาดเนื่องจากมูลคาตลาดต่ํากวาราคาทุน โดยมูลคาตลาด
นั้นไดรับขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินและ
ที่ดินที่ยังไมไดใชงานแปลงหนึ่ง รวม 4 ครั้ง โดยการประเมินราคาครั้งลาสุด ผูประเมินราคา
อิสระไดประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับที่ดินใกลเคียงที่ยังไมไดถมที่ดิน และผู
ประเมินราคาอิสระดังกลาวไดกําหนดเกณฑคาถมที่ดินเฉลี่ย 1.78 ลานบาท ตอไร ตามราคาที่
สอบถามจากผูรับเหมาที่ดินในปจจุบัน และกําหนดความสูงของชั้นดินถม โดยยึดถือจากรายงาน
การทดสอบความหนาแนนของดินเปนเกณฑในการคํานวณ นอกจากนี้ ธนาคารเจาหนี้อยู
ระหวางการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และเปนผูรับภาระดําเนินการประเมิน
ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง อนึ่งบริษัทไดมีหนังสือขอรับความเห็นจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อใหแนใจวาวิธีการประเมินราคาดังกลาวแสดงมูลคาตลาดของที่ดินหรือไม เพียงใด
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6) บริษัทยังไมไดประเมินหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคาร และเครื่องจักร (ราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัทยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553 โดย
บริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยวิธีราคา
ตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด
7) บริษัทบันทึกบัญชีตั้งหนี้โดยใชเลขที่ของเอกสารการตั้งหนี้ที่เรียงลําดับไมตอเนื่อง โดยบริษัท
ใหเหตุผลวาเนื่องจากเปนปญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้บริษัทมีการออกใบเพิ่มหนี้
กับใบลดหนี้ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในระหวางป โดยปจจุบันขาพเจาไดรับหนังสือยืนยันยอด
คงเหลือในบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน แตยังไมไดรับหนังสือยืนยันยอดของ
รายการซื้อ ขาย เพิ่มหนี้ และลดหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว เนื่องจากผูสอบบัญชีไดสง
หนังสือยืนยันรายการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และยังไมไดรับการตอบกลับ
8) ผูสอบบัญชีตรวจพบประเด็นที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินของ
บริษัทยอยดังกลาว ดังนี้
8.1 บริษัทยอยมีการวางแผน การตรวจนับสินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลา
ในการตรวจนับที่ตกลงรวมกับขาพเจา แตสินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาที่ใชใน
การตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาที่ประมาณการไว ทําใหบริษัทยอยไมสามารถสรุปผลการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอดตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชี
8.2
บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาขายลดลูกหนี้การคาจํานวน 33 ราย ซึ่งมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีจํานวน -0- บาท (สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 53.70 ลานบาท) ใหแก
บุคคลภายนอกรายหนึ่งในราคา 26.85 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยยังไดรับชําระเงินตรงตาม
กําหนดในสัญญามาโดยตลอด
8.3 บริษัทยอยยังไมไดประเมินหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคารและเครื่องจักร
(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัทยอยมีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553
ดวยวิธีตนทุน
8.4 การตรวจนับเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 จํานวน 34.41 ลานบาท ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ผูสอบบัญชีไมอาจใหความเชื่อมั่น
ในผลการตรวจนับเครื่องมือเครื่องใชของบริษัทยอยได เนื่องจากบริษัทยอยไมไดจัดใหมีระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช
8.5 บริษัทยอยอาจมิไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจายชําระคืนเงิน
กูยืมจากบุคคลภายนอกอยางเพียงพอ อีกทั้งในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 กรรมการทาน
หนึ่งที่เคยเปนผูบริหารของบริษัทยอย ไดนําเงินสวนตัวชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เงินกูยืม
บุคคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอย รวมเปนเงินจํานวน 62.40 ลานบาท โดยผูสอบบัญชีได
สงหนังสือยืนยันยอดไปยังเจาหนี้เงินกูยืมบุคคลภายนอกและเจาหนี้เงินกูยืมกรรมการ เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2554 แตยังไมไดรับการตอบกลับในขณะนี้ โดยบริษัทและผูบริหารชุดปจจุบันของ
บริษัทยอยกําลังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
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นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลของการตรวจสอบยังไมแลวเสร็จ
8.6 บริษัทยอยมีการค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัท วงเงิน
3,025 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาวไดยื่นฟองบริษัท
และบริษัทยอยในฐานะหนึ่งในผูค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,795.84 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของเงินตนจํานวน 2 ,611.12 ลานบาท นับจากวันฟอง
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยปจจุบันคดียังไมสิ้นสุด
9) บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมี
หนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหนี้
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ํา
ประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหนี้ ไถถอน จํานอง บอก
กลาวลมละลาย ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยูอยางมากกับ ก) ผล
ของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการใหสินเชื่อใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ และหลักทรัพยของ
บริษัทอาจเขาเกณฑ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อสวนของผูถือหุนมี
คานอยกวาศูนย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
จัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้นงบการเงินนี้จึง
ไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย
หรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องไปได
10) เนื่องจากเรื่องกลาวไวในวรรคกอน ๆ มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบ
การเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้นขาพเจาจึง
ไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน
11) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี ไดใหสังเกต
11.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5. บริษัทมีรายการที่มีสาระสําคัญกับบริษัท
ยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
11.2 บริษัทอยูระหวางการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดป
2552 ขึ้นใหม เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปดังกลาวใหม
12) บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ (1) การบันทึกที่ดินดวย
วิธีราคาที่ตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ (2) การโอนที่ดินที่ยังไมใชดําเนินงานเปน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพื้นที่ และ ( 3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่ขาย ผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบขึ้นใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว
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งบการเงินรวมป 2553(ฉบับแกไข)
ผูสอบบัญชี

: ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท
แอท

นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :
1) ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท
และบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 608 ,999,304 บาท และ 883,011,523 บาท
ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ 515,439,296 บาท และ 685,880,346 บาท ตามลําดับ และ
ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่งหลักฐานเพื่อแสดงความเห็นตอรายการสินคา
คงเหลือได ซึ่งเปนสถานการณถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
2) บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง
และแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน
265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได
3)
บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
หลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบี้ยในป 2553
ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม และวันที่ 27 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1.

รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท

2.

รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 37.35
ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน
รายการหรือชําระหนี้
แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยาง
อื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอ
แผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้งระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ
ในเรื่องนี้ตอไป และขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการดังกลาวได
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4) สําหรับงบการเงินรวม เนื่องจากความไมแนนอนจาก
a. มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด(อาคารและเครื่องจักร)
ตามที่กลาวในวรรค 3
b. ความไมแนนอนของรายการรับและจายในบัญชี “เงินกูยืมจากกรรมการ” สุทธิจํานวน 57.9
ลานบาท ตามที่กลาวในวรรค 4 และ
c. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากขาพเจาสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบสินคา
คงเหลือ ตามที่กลาวในในวรรค 2
อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
5) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกต
a. บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีขาดทุนสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ลานบาท และ 1,469.88 ลานบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ลานบาทและ 598.38 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลําดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน
5,947.09 ลานบาท และ 5,193.04 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาให
ชําระหนี้ ไถถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และการไม
สามารถจายชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ไดมีการขอขยายไวกับสถาบันการเงินสองแหง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 23 และการถูกฟองรองจากเจาหนี้สถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแหง
หนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 และจากการที่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผูถือหุนมีมติไม
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยูอยาง
มากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการใหสินเชื่อใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จใน
อนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ ซึ่งปจจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นความไมแนนอน
อยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย และหลักทรัพยของบริษัท
อาจเขาเกณฑถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ บริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน
สวนใหญแลว
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงาน
ตอเนื่อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการ
จัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได
b.
ดังที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางขอ 32 บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลัง
ตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ
(1) การบันทึกที่ดินดวยวิธีราคาที่ตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ
(2) การโอนที่ดินที่ยังไมใชดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพื้นที่ และ
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(3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวของตาม
สัดสวนที่ขาย
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบขึ้นใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว
6)

ขอมูลอื่น

งบการเงินของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดเสนอรายงานวาไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินเนื่องจากมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน
ของขาพเจา และตอมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สํานักงาน กลต. ไดมีคําสั่งใหบริษัทและบริษัทยอย
แกไขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมในประเด็นดังตอไปนี้ และผลการแกไขปรากฏตามที่
กลาวตอไปนี้
ก.

ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE เพิ่มเติมใหครบทั้งจํานวน

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE แลวเปน
จํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2.7
ข.
จัดใหมีการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรและโรงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมทั้งบันทึกคาเผื่อการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการดอยคาทรัพยสิน
การปรับปรุง : ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.2 บริษัทไดพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด พบวาเครื่องจักรของบริษัทเปนระบบที่ใชในการผลิตตามปกติใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมที่มีผลใหเครื่องจักรเกิดการลาสมัย
บริษัทไดใชเครื่องจักรดังกลาวในการผลิตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏผลการดําเนินงานของบริษัท
ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบันมีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับโดยแสดงผลกําไรขั้นตน ดังนั้นจึง ไมมีขอบงชี้วาจะ
เกิดการดอยคาในสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัท
นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น ฝายบริหารไดประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธีราคา
ทุนทดแทน (Cost approach) และพบวาราคาประเมินมีจํานวนสูงกวาราคาตามบัญชี
สําหรับบริษัทยอย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและ
แสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา ในสินทรัพยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน
265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได
ค.

บันทึกเงินรางวัลที่จายใหแกพนักงานเปนคาใชจายในป 2553

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกเงินรางวัลที่จายลวงหนาแกพนักงานจํานวนเงิน 78.42 ลานบาท เปน
คาใชจายในป 2553 แลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
ง.
ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล (
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

YNPI) ใหเปนไปตาม

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล
(YNPI) แลวเปนจํานวนเงินรวม 139,039,235.59 บาทแลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
10
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จ.
ใหความรวมมือแกผูสอบบัญชีในการใหขอมูลและเอกสารตางๆ ในประเด็นที่ผูสอบบัญชีระบุวา
ไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจไดเนื่องจากถูกจํากัดขอบเขตโดยผูบริหารดังตอไปนี้
จ 1. เงินกูจากบุคคลภายนอกของ

YNPE

การปรับปรุง : ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติ
ใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่องดังกลาว ตอมาวันที่ 4 มกราคม 2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน กลต. วาผูสอบ
บัญชีทานอื่น “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป” หรือไม ซึ่งตอมาวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัท
ยอย (YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่
27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1.
รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลาน
บาท
2.
รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 37.35
ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหนี้คงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืม
จากกรรมการ
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือ
ชําระหนี้ แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจาก
ฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้ง
ระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป
จ 2. ราคาประเมินที่ดินของโรงงานที่ 3
การปรับปรุง :บริษัทไดนําสงเอกสารหลักฐานพรอมรายการการประเมินแกผูสอบบัญชีโดยครบถวนแลว
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1.2
จ 3.

สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว
จ 4. รายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางปกับ

YSP

การปรับปรุง : บริษัทไดจัดใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางปกับ YSP แลว
จ 5.

เครื่องมือ-เครื่องใชของ YNPE

การปรับปรุง :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแลว
จ 6. รายการขายลดลูกหนี้การคา
การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินคืนครบทั้งจํานวนตามสัญญาแลว
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งบการเงินรวมป 2554
ผูสอบบัญชี

: ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :
1) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ในป 2557
ขาพเจาจึงไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม
475,246,199 บาท และ
608,999,304 บาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ
474,979,028 บาท และ
515,439,296 บาท ตามลําดับ และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่ง
หลักฐานเพื่อแสดงความเห็นตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ
2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย
เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมี
หลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบี้ยในป 2553 ระหวางรอยละ
6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอน
ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม และ
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE)
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันที่
27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30
ลานบาท
2. รายการที่ YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน
37.35 ลานบาทและคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการ
หรือชําระหนี้
แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการ
อยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนั้นอาจมี
ผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้งระบบ จึงคาดวาจะเริ่มการดําเนินคดีภายหลังการ
ปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ และตอมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2558 มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการ
บริษัทยอย ( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่งศาลกําหนดใหไกลเกลี่ยกันในวันที่ 19 มกราคม
2559 อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการ
ดังกลาวได
3) ขาพเจาเห็นวายกเวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี
สินคาคงเหลือตามที่กลาวในวรรค 2 และผลกระทบจากความถูกตองของเจาหนี้เงินกูยืมรอ
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การพิสูจน และลูกหนี้รอการพิสูจน ตามที่กลาวในวรรค 3
งบการเงินรวมของ บริษัท
ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุด วันเดียวกันของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
บริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุน
จากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 2,049.23 ลานบาท และ
1,590.45 ลานบาทตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปนจํานวนเงิน
2,322.21 ลานบาท และ
2,346.29 ลานบาท ตามลําดับ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน เปนจํานวนเงิน
8,911.45 ลานบาท และ 8,142.93 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึงความไม
แนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็
ตามฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการ
ประนอมหนี้กับสถาบันการเงินสวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพิ่มยอดขายกับคูคารายใหญ
รวมทั้งการเจรจาเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของ
สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได
5) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง :
YNPE)
มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึง
ปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักร
และอุปกรณโรงงาน) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557
ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
จํานวน 190.43 ลานบาท
6) บริษัทฯ ไดทบทวนการประเมินมูลคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ( Discounted cash
flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดมีจํานวน
เงิน 72 ลานบาท ขณะที่มูลคาตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด
(เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผื่อการ
ดอยคาของสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน
370 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ป 2554
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ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางที่

1. แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)

เงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ
รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาสุทธิ
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา
สวนเกิน(ต่ํากวา)มูลคาหุน
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนอื่น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
หุนทุนรับซื้อคืน/หุนที่ถือโดยบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย

2554

279.72
1,140.45
475.25
2,079.14
5,678.39
8,747.50
478.48
2,940.65
13.04
10,990.59
79.12
11,069.71
1,600.00
1,600.00
1,230.40
-5,666.22
-2,322.21
-

134.92
1,809.73
609
2,788.06
6,680.51
10,560.09
531.85
3,322.52
200.71
8,735.15
1,933.41
10,668.56
1,600.00
1,600.00
1,230.40
513.61
-3,452.48
-108.47
-

หนวย : พันบาท
2552
309.98
1,620.63
883.01
3,009.54
7,800.17
11,400.26
2,532.29
3,137.40
657.16
6,465.22
3,693.71
10,158.94
1,600.00
1,600.00
1,230.40
364.28
-1,953.36
1,241.32
-

2553
9555.81
205.87
9804.88
10,223.51
349.30
10,696.38
41.75
933.26
-891.51
-1,455.30
-0.91

หนวย : พันบาท
2552
6848.52
252.58
7120.38
8,014.18
241.83
8,625.17
-593.48
911.30
-1504.79
-1,964.38
-1.23

2553

ตารางที่ 2. แสดงผลกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)
ยอดขายสุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
EBITDA
คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย
กําไรกอนด/บ และภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

2554

8688.2
157.36
8859.13
9,208.97
349.10
9,952.71
-261.08
832.50
-1093.58
-2,049.23
-1.28
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ตารางที่ 3. แสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (เทา)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
EBIT Margin (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

2554
0.19
N/A
-11.33
N/A
0.92
-5.99
-12.34
-23.13

2553
0.32
-256.93
-8.12
N/A
0.89
-6.99
-9.09
-14.84

ตารางที่ 4. แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุนขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ

2554

2553

-9.08
-9.92
-9.65
-6.95
N/A

39.53
27.57
37.7
24.01
N/A

ตารางที่ 5. แสดงวงจรเงินสดของบริษัทฯ

วงจรเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคา (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2554
5.89
61.97
16.99
21.49
2.94
124.12
-40.66

2553
5.57
65.51
13.7
26.63
3.17
115.32
-23.17

68

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

14. การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้
1. การดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับงบ
การเงินรวมสําหรับป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 รายได
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวม 8,859.12 ลานบาท ลดลง 945.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.65
เมื่อเทียบกับ ป 2553 โดยเปนรายไดจากการขายและการใหบริการ 8,688.20 ลานบาท ซึ่งลดลง จากป 2553 จํานวน
867.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.08 เนื่องจากระหวางปเกิดอุทกภัยในประเทศไทย และประเทศญี่ปุนประสบภัย
ธรรมชาติ (สึนามิ) สงผลใหยอดการผลิต และยอดขายรถยนตโดยรวมลดลง
1.2 ตนทุนขาย และคาใชจาย
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนขาย 9,208.97 ลานบาท ลดลง 1,014.54 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.92
เมื่อเทียบกับปกอน ที่มีตนทุนขายรวม 10,233.51 ลานบาท โดยตนทุนขายผันแปรตามยอดขายที่ลดลง
คาใชจายในการขายประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 56.21 ลานบาท ลดลง 5.50 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปกอน
คาใชจายในการบริหารประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 292.89 ลานบาท ลดลง 88.48 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 23.20 เมื่อเทียบกับปกอน
ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) ประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 954.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น
391.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.38 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2554 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดทั้ง
จํานวน
1.3 กําไร (ขาดทุน)
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 500.15 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 32.25 เมื่อเทียบกับปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะที่
มีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
2. ฐานะทางการเงิน
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท หนี้สินรวม 11,069.71 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนติดลบ 2,322.21 ลานบาท
2.1

สินทรัพย
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท ลดลง 1,777.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
16.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 1,002.12 ลาน
บาท ลูกหนี้การคา จํานวน 650.27 ลานบาท สินคาคงเหลือจํานวน 133.75 ลานบาท นอกจากนี้ระหวาง
ปมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง ทําใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 70.81 ลานบาท
2.2 หนี้สิน
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 11,069.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 342.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
3.19 เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากรายการที่เพิ่มขึ้นประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวที่ปรับปรุงรายการเปน
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บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 3,113.07 ลานบาท และเจาหนี้รอการพิสูจนจํานวน 90.30 ลานบาท โดยมีรายการที่ลดลง
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2,113.91 ลานบาท เจาหนี้การคาจํานวน 381.86 ลานบาท และหนี้สินตามคําพิพากษา
จํานวน 225.42 ลานบาท
2.3 สวนของผูถือหุน
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมติดลบ 2,322.21 ลานบาท ติดลบเพิ่มขึ้น 2,119.97 ลานบาท
โดยป 2553 ที่ติดลบจํานวน 202.25 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในป 2554
สภาพคลอง
หนวย : ลานบาท
รายการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ป 2553

ป 2554

101.12
404.61
-258.85
320.82
-175.06

-2,049.23
456.36
-59.15
-252.41
144.80

บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 25 54 จํานวน 456.3 ลานบาท มีกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการลงทุน 59.15 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 252.41 ลานบาท ทั้งนี้กระแส
เงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 144.80 ลานบาท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ
1
2
3

ชื่อบริษัทผูจาย
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ชื่อผูสอบบัญชี

ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

คาสอบบัญชี
3,350,000
1,250,000
750,000
5,350,000

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทในปที่ผานมา
-ไมม-ี
ปจจัยหรือเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต
ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จะเปนสวนสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานตอไปของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อายุ
%
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน
ความสัมพันธ
(ป)
การถือหุน
1

นายสัมพันธ พันธพาณิชย

59 - Business Administration, Eastern New Mexico University

22.72

1)

Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA.
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005)

2

นายพริษฐ พันธพาณิชย

56 - Business Administration, Eastern New Mexico University
Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA.

3.82 2)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005)

3

นายเคียง บุญเพิ่ม

4

นางอรสโรชยา บุนนาค

75 - Bachelor of Law and Thai Barrister of Law
- Related training programs held by the Thai Institute
- Director Accreditation Program (DAP) Year 35/2005
64 - Bachelor of Finance, Wellington Polytechnic, New Zealand

0

1.71

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)

5

นางอมรรัตน อังคเศกวิไล

60 - Diploma of Secretary
American Institute, Washington D.C., U.S.A.

0.74

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)

6

นางอัมพร นิลภิรมย

60 - Diploma in private Secretarial Practice :
Penang Institute Academy of Commerce , Malaysia (1972)
- Executive Educational Program, The Boss:
Management and Psychology Institute (1977)
- Executive Educational Program, The Boss Jubilee:
- Executive Educational Program (1997)
The Boss,Management and Psychology Institute
- Personality Development Program(1998)
Women Personal Development Association
Management and Psychology Institute (2004)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 2006)
-หลักสูตร Democracy Development Program (Isoc 2006)
- Inventory Counting&Management for cost saving program :
Management Consultant Co.,Ltd. (2007)
- Ideal Purchasing Role:
Alpha Management Consultant Co.,Ltd (2007)
-Executive Education Program (2007)
The Boss,Management and Psychology Institute
- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)
- โครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหารกองทัพอากาศ รุน 4(2009)
- Doctor of Philosophy in Business Administration :
Golden State University ( 2010 )
- ผูประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปจจุบัน )
- โครงการอบรมผูประนีประนอมเพื่อประสิทธิภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 )
- ผูพิพากษาสมทบศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (2554)
- โครงการอบรมผูประนีประนอม ศาลกลาง ( 2554 )

0.42

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

กลุมตระกูล 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทฯ / หนวยงาน
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

"พันธพาณิชย" 2547 - ปจจุบัน กรรมการ
2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2544 - ปจจุบัน กรรมการ
2544 - ปจจุบัน กรรมการ
2517 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม
2550 - 2552 รองประธานกรรมการบริษัท
2549 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร
2546 - 2556 ประธานชมรม
2545 - 2546 กรรมการผูจัดการ
2544 - 2549 กรรมการผูจัดการ
2539 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
2537 - 2547 อาจารยสอน
2523 - 2549 กรรมการผูจัดการใหญ
2516 - 2523 รองกรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ยานภัณฑไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด
บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด
ชมรมความรวมมือโตโยตา
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ชมรมความรวมมือไทย - ฮีโน
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด

กลุมตระกูล 2549 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ
"พันธพาณิชย" 2547 - ปจจุบัน กรรมการ
2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2544 - ปจจุบัน กรรมการ
2538 - ปจจุบัน กรรมการ
2549 - 2552 กรรมการผูจัดการ
2548 - 2551 กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 - 2546 รองกรรมการผูจัดการ
2544 - 2549 รองกรรมการผูจัดการ
2539 - 2552 กรรมการ
2522 - 2549 รองกรรมการผูจัดการใหญ
2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2539 – ปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
2539
อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ
กลุมตระกูล 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส
"พันธพาณิชย" 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน
2545 - ปจจุบัน กรรมการ
2544 - ปจจุบัน กรรมการ
กลุมตระกูล 2547 - ปจจุบัน กรรมการ
"พันธพาณิชย" 2549 - ปจจุบัน กรรมการสรรหา
2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด
หางหุนสวน พี-พลอยยนต
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร
สํานักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา
ศาลอุทธรณ
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น จํากัด

2541 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
2526 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
2517 - 2526 รองกรรมการผูจัดการ
2516 - 2526 รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท เยเนอรัล แคร โปรดักส จํากัด
บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จํากัด
บริษัท คอนติเนนตัล-ฟารม จํากัด
บริษัท แอล แอนด ซันส จํากัด

2514 - 2516 เลขานุการกรรมการผูจัดการ

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

กลุมตระกูล 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
"พันธพาณิชย" 2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2550 - 2552 รองกรรมการผูจัดการ
2549 - 2550 กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
2544 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2534 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2533 - 2546 ผูจัดการฝายจัดซื้อ

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อายุ
%
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน
ความสัมพันธ
(ป)
การถือหุน
7

นางพรจิต พันธพาณิชย

58 - Diploma in Private Secretarial Practice:
Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972)
- Executive Educational Program, The Boss:
Management and Psychology Institute: (1997)
- Factory safety Program (1999)
Department of Labor Protection and Welfare,Ministry of Labor

8

พลโทไตรรัตน ปนมณี

68

9

นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

60

10

พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินัน 74

11

นายปยพร ลิ้มเจริญ

55

12

นายฐาณิสร ธนะสุนทร

13

นายสุรพันธ กันเขตต

- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004):
Thai Institute of Directors
- Executive Educational Program, The Boss Jubilee:
Management and Psychology Institute: (2004)
- Factory police Training Course National Factory Police Club(2005)
- Democracy Development Program (ISOC 2006)
- Marketing for The Boss:
Management and Psychology Institute (2007)
- Inventory Counting & Management for Cost Saving Program:
Alpha Management Consultant Co., Ltd. (AMC 2007)
- Ideal Purchasing Role:
Alpha Management Consultant Co.,Ltd. (AMC 2007)
- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)
- โครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหารกองทัพอากาศ รุน 4(2009)
- Doctor of Philosophg in Business Administration (2010)
- ผูประนีประนอมประจําศาลแขวงพระนครเหนือ ( 2553 - ปจจุบัน )
- โครงการอบรมผูประนีประนอมเพื่อประสิทธิภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ศาลแขวงพระนครเหนือ (2553)
- อบรมหลักสูตร ความรูเบื้องตน และเทคนิคการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ศาลตลิ่งชัน ( 2554 )
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 3/2004)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP12/2004)
- หลักสูตร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/ 2005)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 25/2006)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 69/2006)
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 14/ 2006
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)
- หลักสูตร ตนทุนกับการอยูรอดของกิจการ (2008)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ รุนที่ 3
- หลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ตามพ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- Sasin Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University (Financial Thinking for Non-Financial
Manager 2007)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005)
- หลักสูตร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/2005)
- Terrorism Financing and Money Laundering of The Federal
Bureau of Investigation and the Internal Revenue Service Criminal Investigations Division. (2005)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting(QFR 4/2006)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 14/2006)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC/2006)
- หลักสูตร ตนทุนกับการอยูรอดของกิจการ (2008)
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting(QFR 4/2006)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006)
- หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation
- Rights (SARs) Way 2006
- หลักสูตร ตนทุนกับการอยูรอดของกิจการ
- MBA, University of Louisville Kentucky
- Diploma in Business Admistration, Eastern New Mexico University
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 12/2004)

0.54

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

กลุมตระกูล 2552 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
"พันธพาณิชย" 2550 - ปจจุบัน กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2546 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขาย และรองกรรมการผูจัดการ
2547 - 2551 กรรมการผูจัดการ
2533 - 2546 ผูจัดการฝายขาย และผูชวยกรรมการผูจัดการ
2523 - 2533 ผูจัดการฝายขาย

บริษัทฯ / หนวยงาน
บริษัท โตโยตา ที บี เอ็น จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด
บริษัท โตโยตา ที บี เอ็น จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด

-

-

2547 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
2544 - 2547 ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ. ทหารสูงสุด

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กองบัญชาการทหารสูงสุด

-

-

2547 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
2547 - ปจจุบัน เจาหนาที่คดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ
2545 - 2546 หัวหนาฝายกฎหมาย
2542 - 2545 สรรพากรอําเภอ

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 2
สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 1

-

-

2548 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร
2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2551 - 2551 ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)
2548 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ
2547 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการองคกรอิสระวุฒิสมาชิก
2546 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผูแทนราษฎร

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
สภาผูแทนราษฎร
กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)

-

-

63 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, USA.

-

-

2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
2529 - ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
2553 - ปจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2542 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2517 - 2541 ผูจัดการฝาย

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองสตาร จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย สวีดิช แอสเซมบลี จํากัด

63 - Bachelor of Art, Teri University, JAPAN

-

-

2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2515 - 2546 ผูจัดการ

บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อายุ
%
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน
ความสัมพันธ
(ป)
การถือหุน
14

นางกนิษฐนาถ ทัดศรี

หมายเหตุ

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน

-

-

1) รวมหุนของมารดา จํานวน 313,183,860 หุน / รวมหุนของภรรยา จํานวน 400,000 หุน
2) รวมหุนของบุตร จํานวน 11,770,000 หุน
3) นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน) ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2554 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท

ตําแหนง

บริษัทฯ / หนวยงาน
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

YNP

บริษัทยอย
YNPE

YNPI

1. นายสัมพันธ พันธพาณิชย
X
X
2. นายพริษฐ พันธพาณิชย
D, EM
D, EM
3. นายเคียง บุญเพิ่ม
D
4. นางอรสโรชยา บุนนาค
D, EM
D, EM
D, EM
5. นางอมรรัตน อังคเศกวิไล
D
6. นางอัมพร นิลภิรมย
D, EM
7. นางพรจิต พันธพาณิชย
D,EM
EM
8. นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท
D
D, EM
9. พล.ท.ไตรรัตน ปนมณี
D
10. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
D
11. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท
D
12. นายปยพร ลิ้มเจริญ
D
13. นายสุรพันธ กันเขตต
EM
14. นายฐาณิสร ธนะสุนทร
EM
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EM = กรรมการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทรวม
YSP
D

WETCO

YDT

1

D
D

D
D

D

2
D

YNP หมายถึง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
YNPE หมายถึง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
YNPI หมายถึง บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
YSP
หมายถึง บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด
WETCO หมายถึง บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอรต (ประเทศไทย) จํากัด
YDT
หมายถึง บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด ดําเนินธุรกิจ คาขาวและโรงสีขาว
2. หางหุนสวน พี-พลอยยนต ดําเนินธุรกิจ ขายและใหเชารถยนต

16

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
1) ชื่อ และตําแหนง
นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของ
• ปริญญาโท Executive – MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
ประสบการณทํางาน
2555 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ยานภัณฑ
จํากัด (มหาชน)
2550 – 2555 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท พีเอสที แอ็คเซซ จํากัด
2547
– 2550 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2546 – 2547 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี
AST
2544 – 2546 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีสุทธิธรรมและเพื่อน
ประวัติการอบรม
• New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• CPIAT รุน 19 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

80

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-ไมม-ี

33

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2554

เอกสารแนบ 5
เอกสารอื่นๆ
- ไมมี -

80

