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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

 
1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจในการดําเนนิงานของบริษัท 

 
วิสัยทัศน 
ยานภัณฑเปนบริษัทผูผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะและเช่ือมประกอบท่ีมั่นคงมีการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตท่ี

เหนือกวาคูแขงอยูเสมอ ไดรับความไววางใจอยางสูงจากลูกคารวมท้ังผูผลิตวัตถุดิบและช้ินสวนประกอบ 
 
พันธกิจ 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทมุงเนนพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะความรูผานระบบการอบรม
และสอบท้ังภายใน(Internal specialists) และภายนอก(customers/partners) ใหเหมาะสมกับแผนกท่ี
พนักงานสังกัดอยู เพ่ือการพัฒนาทักษะและประกอบการปรับตําแหนง 

• เพ่ิมศักยภาพในการเตรียมการผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ี
เปลี่ยนไปไดเชน ดานราคา ดานคุณภาพ และการสงมอบใหตรงเวลา 

• เพ่ิมศักยภาพในการจัดซื้อ-จัดจาง จัดเตรียมพันธมิตรทางธุรกิจ(Not Suppliers but our partners)ท่ีมีความ
ชํานาญและมCีapacity พรอมรองรับการขยายตัวของยอดขายของบริษัท ภายใตขอกําหนด เชน ราคา Lead-
time ท่ีสามารถแขงขันได 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงงาน สงเสริมใหพนักงานเขาใจถึงมาตรฐานการทํางาน ปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด พรอมพัฒนาทักษะการวิเคราะหและแกไขปญหา ผลิตภายใตระบบและปรัชญาของ Lean อยาง
เขมงวดจริงจัง 

• ปรับปรุงการบริหารตนทุน มุงเนนพัฒนาระบบสารสนเทศดานตนทุนใหมีความเปนปจจุบัน  ทราบตนทุนไดทุก
ขณะตั้งแตเสนอราคาและ ทุกขบวนการผลิตจนหมดระยะเวลาการผลิต เพ่ือประกอบการแกไขปรับปรุง 

• พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงานใหมใหเปนมาตรฐาน ( Re-engineering) 
เพ่ือใหเหมาะสมกับการมีบริษัทในเครือหลายโรงงานจัดกิจกรรมมุงสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม ใหทํางาน
รวมกันเปนทีม มีความสามัคคีและ รักองคกร  
 

1.2  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

• ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท 
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”, “YNP”) กอตั้งเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2495 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 

2.5 ลานบาท โดยตระกูลพันธพาณิชย ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ 
(Press Part) โดยเริ่มแรก มีโรงงานตั้งอยูในซอยสุขมวิท 81 ถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพฯ ดําเนินการผลิตช้ินสวนอะไหล
สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ จนประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ตอมาไดขยายสายการผลิตไปสูช้ินสวน
รถยนตประเภทตางๆ เพ่ือจําหนายท่ัวประเทศ บริษัท ไดรับคัดเลือกจาก บริษัท ฮีโนมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําตลาด
รถบรรทุกขนาดใหญ ใหเปนผูผลิตช้ินสวนทอไอเสียของคายรถยนต ฮีโน (HINO) และเปนผูผลิตช้ินสวนทอไอเสียรถยนตและงาน
ปมข้ึนรูปโลหะใหกับบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

 
 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

ป 2520  -  บริษัทไดสรางโรงงานใหมข้ึน บนพ้ืนท่ี 9 ไร ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และความตองการรถยนตในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ป 2536  -   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 
ป 2539 -  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และไดเขารวมทุนกับบริษัท ซังโกะ 

จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งเปนผูออกแบบทอไอเสียรถยนตใหกับคายรถโตโยตา ประเทศญี่ปุน  
 -   จัดตั้งบริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ( YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต และประกอบชุดทอไอเสียรถยนตใหแกคายรถ TOYOTA และเปนผูผลิตช้ินสวนทอ
เหล็ก ( Pipe) สําหรับรถยนตใหแกผูประกอบการท่ัวไป  โดยบริษัทฯ ถือหุนใน YSP รอยละ 18 ของทุนจด
ทะเบียน 

ป 2542  -   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน  244  ลานบาท และไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร  
โดยมีการผลิตช้ินสวนรถไถนา จําหนายใหบริษัท รุงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปนผูนําในตลาดรถไถนาใน
ประเทศไทย 

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

ป 2544  -   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 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 เพ่ือประกอบชุดทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกะบะ) ใหกับ
คายรถ GM / ISUZU ปจจุบันบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  

 -   กลุมผูถือหุนใหญของบริษัท ไดจัดตั้ง บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( YNPE) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจหน่ึง
ของบริษัท และสรางโรงงาน ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือท่ีใช
ในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ ( DIE) ตัวจับยึด ( JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ ( Checking Fixture) 
และ อุปกรณการผลิต ( Equipment) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุมใหสามารถดําเนินการผลิตไดอยางครบ
วงจร  

ป 2545  -   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 603 ลานบาท  
 -   กลุมผูถือหุนใหญไดจัดตั้ง บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด ( YNPI) ซึ่งเดิมเปนหนวยธุรกิจหน่ึงของ

บริษัทฯ เพ่ือผลิตและจําหนายช้ินสวนรถยนตเพ่ือใชทดแทนช้ินสวนเดิม ( REM : Replacement Equipment 
Manufacturing) และดําเนินการขยายสายการผลิตช้ินสวนโลหะไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เชน รถจักรยานยนต 
และเครื่องใชไฟฟา 

 ป 2546  -   เดือนมิถุนายน  บริษัท ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 722 ลานบาท 
 -   เดือนกันยายน บริษัท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและ โปรงใสใน

การดําเนินธุรกิจ  เน่ืองจากบริษัท มีการทําธุรกรรมกับ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( YNPE) และ 
บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด (YNPI) อยางตอเน่ือง โดยใหบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนเปน 917 ลานบาท เพ่ือเขาซื้อหุน YNPE และ YNPI จากกลุมผูถือหุนใหญ โดยภายหลังปรับ
โครงสราง YNP จะถือหุนใน YNPE และ YNPI ในสัดสวนรอยละ 100 

 -   เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 1 ,060 ลานบาท โดยเปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหกับนักลงทุนภายนอก ซึ่งไดแก นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนอ่ืนๆ และนําเงินมาใชลงทุนใน
เครื่องจักรสําหรับโรงงานแหงใหม  

ป 2547 -   ซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพ่ือขยายโรงงาน 2 
    -  เดือนกุมภาพันธ ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแปรสภาพบริษัท เปนบริษัทมหาชน จํากัด และมีมติใหแปลงมูลคาหุนท่ี

ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมกับเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1 ,060 ลานบาท 
เปน 1,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 108 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 
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 -  เดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติจัดตั้ง บริษัทยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน 20 ลาน โดยเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัทยานภัณฑ 30 % และบริษัทรวมลงทุนกับบริษัท 
ไดโซ อินดรัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) 70 % ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานในดานชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: 
Electron Deposit Painting) ประกอบธุรกิจชุบสีช้ินสวนข้ึนรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา เพ่ือรองรับการทําธุรกิจ
ของยานภัณฑใหครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 -   เดือนธันวาคม เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีท้ังหมด 40 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 
37 ลานหุน และเสนอขายแกกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม  จํานวน 3 ลานหุน โดย
หลังจากการเสนอขายครั้งน้ีบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,260 ลานบาท  

ป 2548   -    นําหลักทรัพยของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนมกราคม   สําหรับหุน
สามัญท่ียังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในคราว
ตอไปหลังจากไดเสนอไดทําการเสนอขายหุนในครั้งน้ี ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลาในการเรียกชําระ 

 -   เดือน กุมภาพันธ บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน ไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 
เปน 1,214,000,000 บาท   คณะกรรมการบริษัท YNP ไดมีมติอนุมัติใหซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามสัดสวน  การ
ถือหุนเดิมคือรอยละ 17.53 และเพ่ิมสัดสวนในการลงทุนจากเดิม เปนรอยละ 20.22  

 -   เดือน มีนาคม บริษัทรวมทุน คือ บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด (YDT) ไดเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยเพ่ือดําเนินธุรกิจประเภทชุบสีช้ินชวนข้ึนรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit 
Painting) ซึ่งบริษัทดังกลาว เปนการรวมทุนระหวาง บริษัท ไดโซะ อินดัสตรีส จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ
บริษัทฯ โดยสัดสวนการถือหุนรอยละ 70:30 ตามลําดับ 

 -  เดือนกรกฎาคม เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ียังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน เปนการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ป 2549 -   ซื้อท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงงาน 3 
- เดือนมีนาคม บริษัท ไดรับใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949  เดือน 

มีนาคม บริษัท ไดเริ่มกอสรางโรงงานแหงท่ี 3 ณ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเน้ือท่ี 217 ไร 2            
งาน 1 ตารางวา เน่ืองจากการเติบโตอยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหบริษัทมีความจําเปนท่ีตอง 
ทําการเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ป 2550 -   เดือน กุมภาพันธ บริษัท ไดมีพิธีเปดโรงงานแหงท่ี 2 อยางเปนทางการ ซึ่งโรงงานดังกลาวตั้งอยูเลขท่ี 3   บน
ถนน ก่ิงแกว-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 ไดเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโรงงานแหงท่ี 3 ในระยะท่ี 1 เพ่ือรองรับปริมาณคํา 
สั่งซื้อและเปนการขยายกําลังการผลิตของกลุมบริษัท 

ป 2551 -   เดือน มิถุนายน บริษัท ไดมีมติในการประชุมผูถือหุน ใหมีการแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 5 บาท เปนหุน
ละ 1 บาท และเพ่ิมจํานวนหุนสามัญจากเดิม 320 ลานหุน เปน 1,600 ลานหุน 

ป 2552 -   เดือน เมษายน บริษัท ไดมีการขายหุน บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด คืนใหกับ บริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศ
ญี่ปุน) ทําใหสัดสวนลดลงจาก 20.24% เปน 9.55%  

ป 2554 -   เดือนมิถุนายน บริษัทไดมีการขายหุน บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด  คืนใหกับบริษัท เทน
เนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังหมด 
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ปจจุบันกลุมบริษัท มีการใหบริการผลิตช้ินสวนรถยนตแบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดังน้ี 
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บริษัทและบริษัทยอย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวาบริษัท

ยอยเปนหนวยธุรกิจหน่ึงของบริษัท 
บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะสําหรับรถยนตเพ่ือสงโรงงานประกอบ ( OEM Part) โดยมีความ

เช่ียวชาญในดานการผลิตช้ินสวนทอไอเสีย ขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช เปนพิเศษ นอกจากน้ัน ยังมีการผลิตช้ินสวนสําหรับ
เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทยอย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนอะไหลท่ีใชทดแทนช้ินสวนเดิม (REM 
Part) และเปนตัวแทนจัดจําหนายช้ินสวนประกอบอ่ืนๆ (Trading) เพ่ือจําหนายท่ัวประเทศ บริษัทยอย YNPE ประกอบธุรกิจ
ออกแบบและผลิตเครื่องมือท่ีใชในการผลิต ( Tooling) ซึ่งไดแก แมพิมพ ( DIE) ตัวจับยึด ( JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ 
(Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment)  

 
1. ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมอ่ืน  
ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมยานยนต สามารถแบงกลุม 

ผลิตภัณฑไดเปน 3 กลุม ไดแก 
(1) ชุดทอไอเสีย/ ช้ินสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตน่ัง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจําหนายใหกับรถยนตโตโยตาทุกรุน และ

ชุดทอไอเสีย/ ช้ินสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกสิบลอ จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และนิสสันแตเพียงผูเดียว 
(2) ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สําหรับรถยนตน่ัง และรถบรรทุกขนาด 1 

ตัน 
(3) ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืน (Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลการเกษตร 

และช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืนอีกกวา 1,700 รายการ 
บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน มีการแบงการดําเนินงานผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ ดังน้ี 
   

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“YNP”) 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1 ,600 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ ในลักษณะของการ

ผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) จําหนายตรง ใหกับผูผลิตรถยนต ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ผูผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตร และจําหนายผานบริษัทรวมทุน YSP และ WETCO บริษัท มีผลิตภัณฑหลักดังน้ี 

 ชุดทอไอเสีย/ ช้ินสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตน่ัง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน  และรถบรรทุกสิบลอ   
 ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช ( Accelerate Break Clutch) สําหรับรถยนตน่ัง และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน โดย

ปจจุบันบริษัทผลิตชุด ABC สําหรับรถอีซูซ ุและ รถโตโยตาทุกรุน 
 ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืน ( Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกล

การเกษตร 
 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทผลิตรถยนตเปนเจาของลิขสิทธ์ิแบบ ช้ินสวนรถยนต (Drawing) YNP จะรับคําสั่งซื้อจากบริษัท
ผลิตรถยนตคายตางๆ โดยตรง หรือเรียกไดวา บริษัทเปนผูผลิตช้ินสวน First Tier สวนในกรณีท่ีบริษัท Developer ของคาย
รถยนตท่ีรวมลงทุนกับบริษัท ซึ่งไดแก Sango และ Tenneco เปนเจาของลิขสิทธ์ิช้ินสวน YNP จะรับคําสั่งซื้อช้ินงานผาน
บริษัทรวมทุน และ บริษัทรวมทุนจะนําไปประกอบเพ่ือสงจําหนายใหกับบริษัทผลิตรถยนตคายตางๆ อีกทอดหน่ึง ซึ่งในกรณีน้ี 
บริษัทเปนผลิตช้ินสวน Second Tier 
 

บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (“YNPI”) 
เปนบริษัทยอยของ YNP ปจจุบันมีทุนชําระแลว 240 ลานบาท ประกอบธุรกิจช้ินสวนรถยนต ประเภทช้ินสวน

เพ่ือใชทดแทนช้ินสวนเดิม (Replacement Equipment Manufacturing) และเปนตัวแทนจัดหนายช้ินสวนประกอบอ่ืนๆ 
(Trading)) เพ่ือจําหนายใหกับรานคาอะไหลรถยนตท่ัวประเทศ  

 ช้ินสวนอะไหลสําหรับทอไอเสีย  
 ช้ินสวนอะไหลรถยนตอ่ืน อาทิ บานพับประตู คานขวางแฟรม ฐานแทนเครื่องยนต และช้ินสวนงานข้ึนรูป

โลหะประเภทตางๆ  เปนตน 
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บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (“YSP”) 
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทซังโกะ จํากัด ( Sango Co., Ltd.) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูออกแบบ

พัฒนาและเปนเจาของลิขสิทธ์ิแบบ Drawing ของช้ินสวนทอไอเสีย ใหกับคายรถยนต TOYOTA  ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวน
รถยนตขนาดใหญ ชุดทอไอเสีย และเหล็กทอ โดย YSP จะมีการสั่งซื้อช้ินสวนทอไอเสียและช้ินสวนข้ึนรูปโลหะขนาดกลางถึง
เล็กจาก YNP เพ่ือนําไปประกอบกับช้ินงานท่ี YSP ผลิตและขายให TOYOTA ปจจุบันมีทุนชําระแลว 1,414 ลานบาท บริษัท
ถือหุนรอยละ 9.55 บริษัท ซังโกะ จํากัด ถือหุนรอยละ 84.94 บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุนรอยละ 5.03 และ
บริษัท ซูมิ-ไทย  อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด ถือหุนรอยละ 0.48  
 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการผลิต (Tooling)   
บริษัทยอย YNPE มีทุนชําระแลว 300 ลานบาท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือท่ีใชในการผลิต 

(Tooling) ไดแก แมพิมพ ( Die) อุปกรณจับยึดช้ินงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณการ
ผลิต (Equipment) เพ่ือใชในกระบวนการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต Tooling เพ่ือจําหนายใหแก YNP เปน
หลัก และจะผลิตเพ่ือจําหนายใหกับผูประกอบการรายอ่ืนในกรณีท่ีมีกําลังการผลิตเหลือพอ  

 
3.   การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting) 

  เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทไดโซ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) (Daiso) เพ่ือดําเนินธุรกิจ
รับจางชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 20 ลานบาท บริษัท  
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และบริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน)  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในดาน EDP และเปน
ผูผลิตแมพิมพ และช้ินสวนข้ึนรูปโลหะใหคายรถยนต Honda ท่ีประเทศญี่ปุน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70  
 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 

 - ไมมี 
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2.1  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ  

โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ และกลุมบริษัท แบงแยกตามผลิตภัณฑ ในป 2552 ป 2553 และป 2554 สามารถ
แบงแยกไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

ชุดทอไอเสีย 61.08% 62.70% 56% 

ชุดขาคันเรง ขาเบรก ขาครัช 8.53% 8.02% 8% 

ช้ินงานข้ึนรูปโลหะ 29.46% 28.52% 34% 

เครื่องมือท่ีใชในการผลิต 0.93% 0.76% 2% 

รวม 100% 100% 100% 

 
2.2  ลักษณะผลิตภัณฑ 
 

1.1  ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ  
ผลิตภัณฑช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ ไดแก ทอไอเสีย (Exhaust), ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accel, Brak e, Clutch 

Pedal; ABC) และช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืน (Press Part) โดยกลุมบริษัทฯ รับคําสั่งซื้อท้ังในลักษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturing) จากผูผลิตรถยนตโดยตรงซึ่งโดยปกติจะเปนการสั่งซื้ออยางตอเน่ืองตลอด OEM Part Life (4-
7 ป) และรับคําสั่งซื้อในลักษณะครั้งตอครั้ง(ไมมีสัญญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing) 
จากตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคายรถยนตตางๆ และรานคาอะไหล กวา 400 ราย ท่ัวประเทศ ท้ังน้ี กลุมบริษัทจะเริ่มทํา
การผลิตในลักษณะ REM หลังจากรถยนตรุนน้ันหมด OEM Part Life แลว โดยกลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับบริษัทผลิตรถยนต
ของคายตางๆ วาจะทําการจัดเก็บเครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling) ไปอีก 10 ป เพ่ือผลิตช้ินสวนอะไหลใหกับศูนยอะไหล
ของคายรถยนตตางๆ โดยสามารถจําแนกผลิตภัณฑช้ินสวนข้ึนรูปโลหะไดดังน้ี 

 
ช้ินสวนทอไอเสีย (Exhaust) 
บริษัท ผลิตช้ินสวนทอไอเสีย แบบแยกช้ิน และแบบท้ังชุด สําหรับรถยนตน่ัง และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) 

จําหนายใหแกคายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากน้ัน ยังเปนผูผลิตช้ินสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ
จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และ นิสสัน แตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตใหแกคายโตโยตา
มาเปนระยะเวลากวา 30 ป และยังมีความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท ไดรับคําสั่งซื้อช้ินสวนทอไอเสียของรถโตโยตา
ทุกรุน อีกท้ังบริษัท ยังไดรับความไววางใจจาก คายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ เน่ืองจากมีการทําสัญญาความ
ชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัท ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ 
จํากัด (ประเทศอเมริกา) ทําใหวิศวกรมีความเช่ียวชาญในการผลิตชุดทอไอเสีย และยังมีสวนรวมในการออกแบบปรับเปลี่ยน
รูปแบบผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมกับการใชงานในภูมิภาคเอเชีย 

นอกเหนือจากการจําหนายช้ินสวนทอไอเสียใหแกคายรถแลวน้ัน กลุมบริษัท ยังเปนผูนําทางดานการผลิต ทอไอเสีย
ประเภทช้ินสวนเพ่ือใชทดแทน (REM Parts) จําหนายใหกับตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคาย รถยนต ตางๆ และรานคา
อะไหลท่ัวประเทศอีกดวย  

 
 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)  
ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช จัดเปนช้ินสวนท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของรถยนต (Safety Part) ซึ่งผูผลิตรถยนตจะ

ใหความสําคัญเปนพิเศษ และสั่งซื้อชุด ABC จากตางประเทศในลักษณะ CKD Part  (Complete Knock Down Part) หรือ
สั่งซื้อเปนช้ินสวนแยกช้ินเพ่ือนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ไดรับคําสั่งซื้อช้ินสวน ABC แบบแยกสวน ตอมามีการทําสัญญา
รับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท ไดรฟโซล เวิลดไวร จํากัด (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนาชุด ABC ใหกับคายรถอีซูซุ และ คายจีเอ็ม ทําใหบริษัทฯ มีความรูและความ
เช่ียวชาญในการผลิตชุด ABC มากข้ึน และสามารถผลิตชุด ABC แบบท้ังชุดปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตรายใหญในประเทศไทย
ท่ีจําหนายชุด ABC ใหกับคายรถยนตตาง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืน (Press Part) 
บริษัท มีผลิตภัณฑช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืนจําหนายตรงใหกับคายรถยนตตาง ๆ เชน โตโยตา, จีเอ็ม / อีซูซุ, ฮอนดา, 

นิสสัน,  มิตซูบิชิ, ฟอรด และ มาสดา เปนตน โดยสามารถแบงเปนกลุมผลิตภัณฑไดดังน้ี 
 ช้ินสวนตัวถังรถยนต (Body Part) เชน บานพับประตู คานขวางกันกระแทก แผนกันความรอน 
 ช้ินสวนระบบสงกําลัง  (Power Train Part) เชน Seat Spring U-Bolt 
 ช้ินสวนโครงรถยนต (Chassis Parts Group) เชน คานขวางแฟรม (Cross member frame) 
 ช้ินสวนประกอบเครื่องยนต (Engine Parts) เชน กานปรับสายพาน ฝกดูดนํ้ามัน (Strainer oil) ฐานแทนเครื่องยนต 

(Bracket Engine) 
 

นอกจากน้ัน บริษัท ยังมีการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะสําหรับ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใชไฟฟาเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทในการขยายสายการผลิตไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงจากกลุม
อุตสาหกรรมรถยนตเพียงอยางเดียว 

 
1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการผลิต (Tooling)  
 
 บริษัทยอย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลิต เครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling) เพ่ือนํามาใชในขบวนการผลิตงาน

ข้ึนรูปโลหะสําหรับรถยนต เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยปกติ YNPE จะเริ่มทําการออกแบบ Tooling หลังจากบริษัทแม YNP ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตช้ินสวนจาก

บริษัทผลิตรถยนตแลว ซึ่งจะเริ่มกอนการผลิตช้ินสวนรถยนตเพ่ือสงโรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ป YNPE มีการผลิต
แมพิมพขนาดใหญถึงขนาดเล็ก (A-E Class) เพ่ือใชผลิตช้ินสวนรถยนตท่ีมีขนาดใหญไปจนถึงขนาดเล็ก  

 
 1.3  การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting) 
 
   บริษัทรวมทุน YDT มีธุรกิจรับจางชุบสีช้ินสวนข้ึนรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจเพ่ือรองรับ

นโยบายการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปรถยนตแบบครบวงจรของกลุมยานภัณฑ โดยโรงงานชุบสีดวยกระแสไฟฟาของ YDT เปน
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเรียกวา Electron Deposit Painting: EDP เปนการชุบโดยใชกระแสไฟฟา ซึ่งทําใหคุณภาพการชุบสี

แมพิมพ  

(DIE) 

เปนอุปกรณหลักที่ใชในการผลิต

ช้ินสวนขึ้นรูปโลหะ โดยแบงเปน 

2 ประเภท ไดแก Single Die 

และ Progressive Die ขึ้นอยูกับ

ความซับซอนของช้ินงานและ

ความตองการของลูกคา 

ตัวจับยึด 

(JIG) 

เปนอุปกรณที่ใชในการจับ

ยึดแมพิมพเพ่ือทําการ

ผลิตช้ินสวนขึ้นรูปโลหะ 

หรือใชในการจับยึด

ช้ินสวนขึ้นรูปเพ่ือเช่ือม

ประกอบช้ินงาน 

เคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ 

 (C/F) 

เปนอุปกรณที่ใชใน

กระบวนการตรวจเช็ค

คุณภาพมาตรฐานของ

ช้ินงานกอนสงมอบใหกับ

ลูกคา 

อุปกรณการผลิต 

(Equipment) 

เปนอุปกรณเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการผลิต 

สําหรับช้ินงานที่ตองการ

ความละเอียดเที่ยงตรง

และแมนยํา 
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ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะดียิ่งข้ึน นอกจากน้ัน ยังสงผลใหกลุมยานภัณฑสามารถควบคุมคุณภาพช้ินงาน ลดอัตราของเสีย และ
สามารถวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
2.3  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม 
 

2.3.1 กลยุทธทางการตลาด 
 
การควบคุมคุณภาพ 
บริษัท และบริษัทยอยใหความสําคัญมากในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ หากผลิตภัณฑของบริษัท มีขอผิดพลาด อาจ

ทําใหเกิดความเสียหายกับลูกคาในวงกวาง ท้ังในรูปตัวเงินและช่ือเสียง ดังน้ัน บริษัท จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพช้ินงานท้ังในระหวางกระบวนการผลิต 
และการตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป บริษัท ไดรับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO /TS 16949:2002 
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนรถยนตซึ่งเปนมาตรฐานท่ีบริษัทคายรถยนตใหการยอมรับโดยท่ัวไป นอกจากน้ัน บริษัท 
ยังไดรับรางวัลจากผูผลิตรถยนตในดานตางๆ  

สําหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
Tooling ท่ีทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถผลิต Tooling ท่ีไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย YNPE ไดรับ
ประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO /TS 16949:2002 และ YNPI ไดรับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนการยืนยันและเสริมสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเดิม  

 
การสงมอบ 
นอกจากการมุงเนนท่ีคุณภาพสินคาแลว กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการบริการท่ีดีตอลูกคาโดยมุงเนนการสง

มอบสินคาตรงตอเวลา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใตระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนํา
หลักการ Just-In-Time : JIT มาใช ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสงมอบช้ินงานให
ถึงมือลูกคาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และลดตนทุนในการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับเลือกจากคายโตโยตา ใหเปนบริษัท
ตนแบบในการนําระบบ TPS มาใชเพ่ือใหมีประสิทธิภาพดานการบริหารการผลิต 

 
ศักยภาพในการผลิตท่ีครบวงจร 
กลุมบริษัท มีศักยภาพในการผลิตท่ีครบวงจร ตั้งแตการออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตช้ินสวนข้ึนรูป

โลหะ โดย กลุมบริษัท มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย มีเครื่องปม (Press Machine) ขนาดตั้งแต 35 
ถึง 2,400 ตัน รวมกวา 290 เครื่อง เครื่องเช่ือม (Welding Machine) เครื่องดัดทอระบบคอมพิวเตอร (CNC Bending) เครื่อง
ข้ึนรูปช้ินงาน (Forming Machine) และอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้นกวา 700 เครื่อง ทําใหบริษัท สามารถรองรับการผลิตช้ินงานได
หลากหลายในปริมาณมาก นอกจากน้ัน YNPE ยังมีวิศวกรออกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญ และเครื่องมือการผลิตท่ีทันสมัย โดยมี 
CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided Manufacturing) และเครื่อง CNC (Computer Numerical 
Control) จํานวน 15 เครื่อง สามารถออกแบบและผลิต Tooling ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  

 
2.3.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 
กลุมลูกคาช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ 
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาท่ีติดตอซื้อขายกันมาตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ซึ่งบริษัท มีความสัมพันธอันดีกับลูกคา

เหลาน้ีมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเนนการขยายฐานการผลิตไปยังช้ินสวนอ่ืนๆ 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 คอรปเปอเรช่ัน, บางกอกโคมัตส ุ
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ท้ังน้ี ในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา บริษัท ผลิตและออกแบบช้ินสวนรถยนต ดังน้ี 
 

0คายรถยนต รุนท่ีผลิต รุนท่ีรวมมือออกแบบ 

TOYOTA 
CAMRY, COROLLA, SOLUNA, 
HILUX, YARIS 

CAMRY, COROLLA, SOLUNA, HILUX,  
YARIS 

ISUZU D-MAX D-MAX 

GM 

CHEVROLET OPTRA 
CHEVROLET AVIO 
CHEVROLET COROLADO 
CHEVROLET CRUZE 
CHEVROLET CAPTIVA 

CHEVROLET COROLADO 

HONDA 
ACCORD,CITY,CIVIC,  

CRV,JAZZ,BRIO 
CITY 

HINO TRUCK  - 
NISSAN TIDA, NAVARA, UD TRUCK - 

MITSUBISHI LANCER, PAJERO, TRITON - 
FORD FORD RANGER - 

MAZDA MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3  
VOLVO VOLVO S80/70/60,TRUCK - 

 
นอกจากน้ัน บริษัท ยังมีการผลิตช้ินสวนสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเชน 
 

ธุรกิจ ชื่อบริษัท รุนท่ีผลิต 
เครื่องจักรกลการเกษตร      บริษัท คูโบตา คอรปเปอเรช่ัน จํากัด 

    บริษัท บางกอก โคมัตสุ จํากัด  
รถไถน่ังขับ L3408, E40B, 
E40C 

เครื่องใชไฟฟา บริษัท อิเมอรสันอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท บีเอสเอช  โฮม  แอ็พพลายแอนเซส -
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 

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

 
  บริษัท มีรายไดจากการขายช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุมลูกคาไดดังน้ี 
 

คายรถยนต 
ป 2552 

รอยละตอยอดขาย 
ป 2553 

รอยละตอยอดขาย 
ป 2554 

รอยละตอยอดขาย 
TOYOTA / HINO  84.80 84.40 84.50 
GM / ISUZU 7.52 6.90 6.90 
HONDA 2.03 2.10 2.10 
ผูผลิต / จําหนายช้ินสวนรถยนต 
และผูประกอบรถยนตรายอ่ืนๆ 

3.15 3.30 3.10 

เครื่องใชไฟฟา 2.50 2.30 2.20 
เครื่องจักรกลการเกษตร 0 1.00 1.00 
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2.3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 

ชองทางการจัดจําหนาย ของกลุมบริษัท มีดังน้ี 
 การจําหนายช้ินสวนข้ึนรูปโลหะสวนใหญเปนการจําหนายแกผูผลิตรถยนตโดยตรง (First Tier) และผูผลิต

ช้ินสวนรถยนตซึ่งสั่งซื้อช้ินสวนเพ่ือนําไปผลิตเพ่ิมเติม และประกอบจําหนายแกผูผลิตรถยนตตางๆ (Second 
Tier) ในลักษณะ OEM ซึ่งเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อและสงมอบช้ินงานในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการกําหนด
จํานวนคําสั่งซื้อใน เบ้ืองตนลวงหนา และมีการยืนยันเปนรายเดือน 

 การจําหนายช้ินสวน REM เปนการจําหนายแบบครั้งตอครั้ง (ไมมีสัญญาระยะยาว) ใหกับตัวกลางศูนยบริการ
อะไหลของคายรถยนตตางๆ และผูคาสงรายใหญของแตละภูมิภาคกวา 400 ราย ท่ัวประเทศ โดยผูสั่งซื้อ
ดังกลาวจะทําการกระจายสินคาใหกับศูนยบริการยอยของคายรถยนตและผูคาปลีก อีกทอดหน่ึง 

 การจําหนาย Tooling เปนแบบครั้งตอครั้งและไมมีสัญญาระยะยาว ใหกับบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งสั่งซื้อ Tooling 
ลวงหนากอนการผลิตรถยนตรุนใหม  

 
ท้ังน้ี การกําหนดราคาขายช้ินงานของบริษัท ท้ังในกรณีท่ีบริษัท เปนผูผลิตแบบ First Tier และ Second Tier เปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยจะใชวิธี ตนทุนบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมช้ินสวน
รถยนต ตนทุนของช้ินงาน ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช (Process Cost) 
และตนทุนโสหุย (Overhead) จะถูกนําไปบวกกับอัตรากําไรท่ีบริษัทฯตองการเพ่ือเปนราคาขายเสนอแกลูกคา 

 
2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต 

 
            สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2554 เหตุการณดังกลาวจึงสงผลถึงผูผลิตยานยนตท้ัง
ระบบโรงงานประกอบรถยนตทยอยกันหยุดสายการผลิต เพราะ ขาดแคลนช้ินสวนอยางหนัก ดังน้ันผลกระทบความเสียหายใน
ครั้งน้ีจึงมากกวาเหตุการณสึนามิหลายเทา จากการรายงานของสํานักขาวตางประเทศ ระบุวาประเทศไทยเปนตลาดรถยนตท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต เปนฐานการผลิตและการสงออกรถยนต และช้ินสวนยานยนตท่ีสําคัญของโลก ทํา
ใหเมื่อเกิดภัย พิบัติจึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตเปนวงกวางโดยในชวงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 น้ัน บริษัท โต
โยตา มอเตอร ไดประกาศระงับการผลิตรถยนตท่ีโรงงานหลายแหงในญี่ปุน และอเมริกาเหนือ เชนเดียวกับโรงงานผลิตยานยนต
ของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีตองหยุดผลิตช่ัวคราวจากเหตุการณครั้งสําคัญน้ี 

                จากกรณีดังกลาว สงผลใหในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของอุทกภัยครั้งใหญ ยอดการผลิตรถยนต
ของไทยตกลงมาอยูท่ี 49,439 คัน ถัดมาในเดือนพฤศจิกายน การผลิตยังคงตกต่ําอยางตอเน่ืองดวยตัวเลขเพียง 23,695 คัน 
โดยรวมแลวไทยสูญเสียความสามารถในการผลิตรถยนต จากเหตุการณครั้งน้ีไปเกือบ 4 แสนคัน ทําใหตัวเลขการผลิตในป พ.ศ. 
2554 ลดลงมาอยูท่ีระดับ 1,457,795 คัน จากเดิมท่ีตั้งเปาการผลิต 1,800,000 คัน 
               วิกฤติครั้งน้ันสงผลใหตลาดรถยนตชะลอตัวอยางหนัก ทุกภาคสวนตางชวยกันเรงแกปญหาดังกลาว บรรดา ผูผลิต
ตางเรงฟนฟูกําลังการผลิตใหกลับคืนสูสภาวะปกต ิพรอมกับใหความชวยเหลือทุกแนวทางแกผูผลิตช้ินสวน อันเปนปจจัยสําคัญ
ของหวงโซอุปทานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยและยานยนตโลก ใหฟนคืนกลับ สูสภาวะปกติอีกครั้ง ขณะท่ี
ภาครัฐก็พยายามเขาชวยเหลือผูประกอบการในหลายดาน ซึ่งในชวงของการฟนฟูไดออกมาตรการชวย เหลือทางดานภาษี 3 
สวนดวยกัน คือ 

1. มาตรการยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม 
2. มาตรการยกเวนภาษีนําเขารถยนตสําเร็จรูปใหกับโรงงานผลิตรถยนต ท่ีไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม  
3. มาตรการยกเวนภาษีนําเขาช้ินสวนรถยนตใหกับโรงงานผลิตช้ินสวนรถยนต ท่ีไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม 

               ในสวนภาคเอกชนนอกจากเรงแกปญหาการผลิตหลังจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตางพรอมกันปรับกลยุทธการ 
สงเสริมการตลาด โดยเริ่มแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดดานรัฐบาลนอกจากออกมาตรการชวยเหลือฟนฟูใหสามารถ กลับสู
ภาวะปกติอีกครั้ง ก็ไดสานตอนโยบายรถยนตคันแรกอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งในครั้งน้ีทุกบริษัทตางขานรับ เปนอยางดี 
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พรอมรวมกันผลักดันให อุตสาหกรรมยานยนตท้ังระบบขับเคลื่อนไดอยางรอนแรงอีกครั้ง จนมียอดขาย พลิกกลับมาเติบโตอยาง
ตอเน่ือง 

                นโยบายดังกลาวมีกฎเกณฑท่ีสําคัญ คือ การคืนเงินเทากับจํานวนภาษีสรรพสามิตท่ีจายจริงในการซื้อรถยนต คัน
แรก แตไมเกินวงเงิน 100,000 บาท โดยภาครัฐจะคืนภาษีหลังจากผูซื้อครอบครองรถยนตไปแลวเปนเวลา 1 ป ระยะเวลาการ
จองจะตองดําเนินการภายในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พรอมลงทะเบียนขอใชสิทธ์ิ โดยไมกําหนดระยะเวลาสงมอบ 
              ท้ังน้ีจะตองเปนรถยนตน่ัง ขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,500 ซีซี สวนรถปกอัพไมจํากัด ซีซ.ี แตมีระดับราคาไมเกิน 1 
ลานบาท โดยตองเปนรถยนตใหมท่ีผลิตในประเทศไทยเทาน้ัน หามโอนเปลี่ยนมือใน 5 ปขณะเดียวกัน ในภาคการผลิต 
ผูประกอบการตางเรงแกไขปญหาจนสามารถกลับมาผลิตไดอีกครั้งในชวงตน ป พ.ศ. 2555 และกลับสูภาวะปกติไดในชวงเดือน
มีนาคม 

               จากปจจัยบวกท่ีเกิดข้ึน สงผลใหยอดจําหนายยานยนตท้ังระบบ พลิกกลับมาขยายตัวไดอีกครั้ง ซึ่งสวนหน่ึง มาจาก
การท่ีบริษัทรถไมสามารถสงมอบรถไดในป พ.ศ. 2554 ทําใหยอดคางสงมอบรถยนตสะสมขามปมามากกวา 1 แสนคัน น่ันเปน
อีกแรงสงสําคัญใหตลาดรถยนตในป พ.ศ. 2555 กลับมาเติบโตอยางรอนแรง คิดเปนอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 70 จาก
ชวงป พ.ศ. 2554 ท่ีผานมา 

               ชวงเดียวกันน้ัน นอกจากความตองการรถยนตท่ีมีมากข้ึนแลว อีกปจจัยท่ีหนุนใหเกิดการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม
ยานยนต คือ บริษัทรถตางทยอยเปดตัวรถรุนใหมออกมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในกลุมรถยนตขนาดเล็กรวมท้ังอีโคคาร พรอม
กับการเรงเพ่ิมกําลังการผลิตอยางเต็มท่ีสงผลใหตัวเลขยอดจําหนายและยอดการผลิตสรางสถิติใหม ถือเปนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตท้ังระบบแบบไมเคยเกิดข้ึนมากอนในประวัติศาสตรยานยนตไทย จนทุกฝาย ตางพรอมใจกันประกาศ
ตัวเลขการผลิตท่ี 2,000,000 คัน 

               ชวง 9 เดือนแรก ของป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมียอดขาย 1,000,577 คัน แบงเปนรถยนตน่ัง 451,266 คัน หรือ 
45% ของยอดขายท้ังหมด รถเพ่ือการพาณิชย 549,311 คัน หรือรอยละ 55 ของยอดขาย 

               ทางดานรถยนตน่ังพบวา รถยนตน่ังขนาดเล็กรวมท้ังอีโคคาร มียอดจําหนายมากท่ีสุดคือรอยละ 32 ซึ่งบงช้ีถึง 
ความสําคัญของโครงการรถยนตคันแรกไดเปนอยางด ีและหากยอนกลับดูยอดจําหนายรถยนตตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ท่ีผานมา ปรากฏวามีตัวเลขการจําหนายรถยนตมากกวาเดือนละ 100,000 แสนคันมาโดยตลอด 

               เมื่อสถานการณพลิกฟนมาเชนน้ี ท้ังรัฐบาลและภาคเอกชนตางประเมินในชวงตนปวา ในป พ.ศ. 2555 จะเปน ป
ทองของอุตสาหกรรมยานยนต โดยตั้งเปาตัวเลขยอดจําหนายรวมรถยนตในประเทศ 1,200.000 คัน และยอดการผลิตกวา 
2,200,000 คัน ซึ่งตัวเลขน้ีเปนตัวเลขท่ีสูงสุดในประวัติศาสตรยานยนตไทย จนหลังผาน 8 เดือนแรกของป บริษัทรถตางปรับ
ประมาณการยอดจําหนายรวมรถยนตท้ังระบบวาจะสูงกวา 1,300,000 คัน หากไมมีปจจัยลบท่ีอยูเหนือการควบคุมเกิดข้ึน 

               การพลิกฟนครั้งใหญของอุตสาหกรรมยานยนตครั้งน้ีนอกจากความตองการของตลาดท่ีมีสูงแลว ปจจัยสําคัญอีกดาน
ก็คือความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ท่ียาวนานกวา 5 ทศวรรษ ทําใหยานยนตไทย สามารถรับมือกับทุก
สถานการณท่ีเกิดข้ึน ฉะน้ัน การตั้งเปาเพ่ือเปน 1ใน 10 ของผูผลิตรถยนตโลกยอมไมใชเรื่องท่ีไกลเกินฝนแตอยางใด 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
 

2.4.1 การผลิต 
 

ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีโรงงานผลิตท้ังหมด 5 โรงงาน สามารถแบงพ้ืนท่ีใชสอย ไดดังน้ี 
 

 โรงงาน YNP 1 
 

 
โรงงาน YNP 2 
 

 
โรงงาน YNP 3 
 

โรงงาน YNPE โรงงาน YNPI 

ท่ีตั้ง 
บางนาตราด 

กม 12 
บางนาตราด 

กม 12 
บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 

บางนาตราด 
กม12 

ซอยสุขุมวิท 81 

เน้ือท่ีรวม 17 ไร 28.5 ไร 217.2 ไร 13.8 ไร 3.8 ไร 
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เจาของ / เชา เจาของ เจาของ เจาของ / สิทธิการเชา เจาของ 
พ้ืนท่ีผลิต (ตารางเมตร)      
พ้ืนท่ีปมงานข้ึนรูปโลหะ    
(Press Shop) 

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

พ้ืนท่ีผลิตและประกอบชุด
ทอไอเสีย 

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

พ้ืนท่ีผลิตและประกอบชุด 
ABC 

630 4,875 - - - 

พ้ืนท่ีผลิต Tooling 918 - - 4,720                 - 
พ้ืนท่ีเก็บสินคา 2,020 4,500 6,480 1,080                 - 
พ้ืนท่ีให WETCO เชา - - -                  -                 - 
พ้ืนท่ีให YSP เชา - - 72                  -                 - 
พ้ืนท่ีใชสอยรวม 15,096.4 19,375 25,272             9,836                 - 

 
 บริษัทรวม WETCO ไดเชาพ้ืนท่ีของบริษัทฯ ท่ีโรงงาน YNP F1 เน้ือท่ี 3,595.9 ตารางเมตร โดยเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

สํานักงานและสายการประกอบชุดทอไอเสียเพ่ือสงขายใหกับคายรถยนต ISUZU ท้ังหมด 
 บริษัทรวม YSP ไดเชาพ้ืนท่ีของบริษัทท่ีโรงงาน YNP F3 เน้ือท่ี  72 ตารางเมตร   โดยเปนพ้ืนท่ีสําหรับสํานักงาน 
 

2.4.2  ขั้นตอนการผลิต 
บริษัท และบริษัทยอย มีข้ันตอนการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ และ Tooling ดังน้ี 
ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับขอมูลชิ้นงาน ประมาณการคําสั่งซื้อรับขอมูลชิ้นงาน ประมาณการคําสั่งซื้อ และระยะเวลาสั่งซื้อและระยะเวลาสั่งซื้อ

เตรียมการผลิตเตรียมการผลิต

ผลิตผลิต

รับคําสั่งซื้อรับคําสั่งซื้อ

เตรียมพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมเครื่องจักรเตรียมเครื่องจักร สั่งทําแมพิมพสั่งทําแมพิมพ สั่งซื้อวัตถุดิบสั่งซื้อวัตถุดิบ

ติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องจักรติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องจักร ปอนวัตถุดิบเขาปอนวัตถุดิบเขา

สายการผลิตสายการผลิต
ปมปมชิ้นงานชิ้นงาน ประกอบชิ้นงานประกอบชิ้นงาน

ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

สงมอบสงมอบ

เขาเครื่องตรวจเช็คคุณภาพ เขาเครื่องตรวจเช็คคุณภาพ ((Checking FixtureChecking Fixture: : CC//FF))
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ข้ันตอนการผลิต Tooling 
 

ขั้นตอนการผลิต  \  ชวงเวลา 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 

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

1. รับขอมูลช้ินงาน (Drawing) 
2. ออกแบบ โดยใชเครื่อง CAD และ CAM 
3. สงขอมูลเขาเครื่องกัดเหล็ก (CNC) 
4. กัดเหล็กดวยเครื่อง CNC  
5. ประกอบแมพิมพ 
6. ทดลองผลิตช้ินงาน (Try Out) 
7. ติดตั้งตัวจับยึด (JIG) และ อุปกรณการ

ผลิต (Equipment) ใหลูกคา 
8. ทดลองประกอบรถยนต (ดําเนินการโดย

ผูสั่งซื้อ / ผูประกอบรถยนต) 
9.  สงมอบ Tooling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท้ังน้ี YNPE จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการสงมอบใหแกผูสั่งซื้อเพ่ือเขากระบวนการผลิตช้ินสวนเต็มรูปแบบ 

(Mass Production) ไมเกิน 2 ป ข้ึนอยูกับความซับซอนของช้ินงานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนตของลูกคา (Try Out 
Period) 

 
2.4.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
 
ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ 
วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะสําหรับรถยนตและช้ินสวนข้ึนรูปโลหะอ่ืน ไดแก เหล็กทอ (Pipe) เหล็ก

แผน (Sheet) เหล็กมวน (Coil) เหล็กแทงตัน (Bar) โดยลูกคา (ผูผลิตรถยนต) จะเปนผูกําหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของ
เหล็กท่ีตองการ จากน้ัน ฝายจัดซื้อของบริษัท จะทําการเลือกซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงราคาและเง่ือนไขทางการคาท่ีเหมาะสม
และเปนประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท แลวสงตัวอยางวัตถุดิบใหลูกคาตรวจสอบคุณลักษณะวาไดตามมาตรฐานของลูกคา
หรือไม บริษัท ไมมีนโยบายท่ีจะผูกขาดการซื้อวัตถุดิบแตละชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุมหน่ึงเพ่ือความยืดหยุนในการ
เลือกแหลงวัตถุดิบ 

อยางไรก็ตาม สวนใหญ บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กจากตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของคายรถตางๆ ในประเทศไทย เน่ืองจาก
ไดราคาและเง่ือนไขทางการคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังลดความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากน้ียังเปนการ
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัท สามารถปรับราคาช้ินงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัตถุดิบตามเง่ือนไขขอตกลงกับลูกคาแตละราย  ปจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กจาก  2 ผูจัดจําหนายหลัก ไดแก 
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของตนทุนเหล็ก และบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด ใน
สัดสวนประมาณรอยละ 28 ของตนทุนเหล็กท้ังหมด   

ตามขอตกลงอยางไมเปนลายลักษณอักษรระหวางบริษัทฯกับผูจัดจําหนาย ปกติราคาวัตถุดิบจะถูกปรับเปลี่ยนทุกๆ 
3 เดือน ตามสภาวะอุปสงค – อุปทานของภูมิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับราคาขายของช้ินงานทุกๆ 6 - 
8 เดือน และขอรับคาชดเชยยอนหลัง หากราคาตนทุนเหล็กปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงกวาตนทุนท่ีบริษัทฯเสนอ ณ วันท่ีทําการกําหนด
ราคาขายในครั้งกอน 
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Tooling 
สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต Tooling ไดแก เหล็กเหนียว และ เหล็กหลอ ซึ่งฝายจัดซื้อของ YNPE จะทําการ

วิเคราะหเลือกวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต โดยคํานึงถึง คุณภาพ ปริมาณการผลิต และอายุการใชงานของ Tooling น้ันๆ เพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยตนทุนท่ีเหมาะสม  
 YNPE มีรายช่ือผูจําหนายวัตถุดิบ (Vendor List) ซึ่งโดยสวนใหญเปนบริษัทนําเขาเหล็กจากตางประเทศเพ่ือจําหนาย 
(Trading) และผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐาน ISO/ TS 16949 โดย YNPE มีการสงคําสั่งซื้อกระจายใหกับผูจําหนาย
หลายราย เพ่ือเปนการรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดจําหนายดังกลาว  
 

2.5 เคร่ืองจักรและกําลังการผลิต 
 

ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ 
รายละเอียดเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ มีดังน้ี 

เคร่ืองปมชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ  
-          ขนาด A Class (> 1,000 ตัน) 5 
-          ขนาด B Class (601- 1,000 ตัน) 14 
-          ขนาด C Class (351-600 ตัน) 36 
-          ขนาด D Class (150-350 ตัน) 144 
-          ขนาด E Class (<150 ตัน) 91 
รวม 290 
เคร่ืองเชื่อม (Welding Machine)  
-          Robot Welding Machine 54 
-          Other Welding Machine 280 
รวม 334 
เคร่ืองขึ้นรูป (Forming Machine) 45 
เคร่ืองเจาะ (Drilling Machine) 71 
เคร่ืองตัด (Cutting Machine) 51 
เคร่ืองดัดทอ (Pipe Bender Machine) 38 

 
บริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะขนาดใหญ - เล็ก ( A – E Class) โดยในป 25 54 มี

อัตราการใชกําลังการผลิตท่ีรอยละ 85 ของกําลังการผลิตสูงสุด  
 
เครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling) 
รายละเอียดเครื่องจักรท่ีใชในการออกแบบผลิต Tooling มีดังน้ี  

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

 
 
2.6 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

ไมม ี
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 ในการประกอบธุรกิจ ของกลุมบริษัทฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทได  บริษัทจึงไดนําเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสมซึ่งอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
 
1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
                1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจในป 2554  แมวาท่ัวโลกจะมีปญหาจากภัยธรรมชาติไดรับความเสียหาย คิดเปนมูลคา
มหาศาลรวมท้ังประเทศไทยเราเองดวยเชนกัน แตผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกหลังจากผานวิกฤต ในป  2552 
แลว  ทําใหบริษัทไดรับคําสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน รวมท้ังการเปดตัวของรถยนตขนาดเล็กท่ีมีความสิ้นเปลืองต่ํา ( ECO CAR ) 
ก็จะทําใหตลาดโดยรวมมียอดจําหนายเพ่ิมข้ึนอีก   แตประเทศไทยเองก็ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตของ
ประเทศจีนและประเทศมาเลเซียท่ีเริ่มสงรถยนตซึ่งมีราคาคอนขางต่ําเขามาเปดตัวและเพ่ิมสวนแบงในตลาดมากข้ึนทุกๆป  
จากผลพวงของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศจีนและมาเลเซียน้ียังคาดวาจะยังคงไมกอใหเกิดผลกระทบมากนัก ซึ่งบริษัท
ฯก็ไดตระหนักถึงปญหาน้ีเชนกัน แตบริษัทฯก็มองหาโอกาสในการเปดตลาดใหมเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันอยูเสมอ  

1.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญ 
       ปจจุบันบริษัทมีรายไดหลักมาจากการขายช้ินสวนรถยนตใหคายรถโตโยตา ดังน้ัน หากลูกคามีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการคัดเลือกผูผลิตช้ินสวน อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทมีความสัมพันธท่ีดีอัน
ยาวนานกับคายรถโตโยตา โดยเปนผูผลิตช้ินสวนใหคายรถโตโยตา มาเปนระยะเวลานานกวา 30 ป และไดรับความไววางใจ
ตลอดมา แตอยางไรก็ตามบริษัทฯก็พยายามท่ีจะเพ่ิมสัดสวนรายไดจากคายรถอ่ืนๆรวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีไมใชยานยนตดวย 
ตลอดจนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ สรางความมั่นใจในคุณภาพระดับโลก และสงมอบตรงเวลา เพ่ือประโยชนตอ
ลูกคาอยางตอเน่ือง 

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตช้ินสวนรถยนต ไดแก เหล็ก  ซึ่งสวนใหญเปนเหล็กท่ีนําเขาจากตางประเทศ และ

ท่ีผานมามีความผันผวนของราคาเหล็กอยางมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจทําใหตนทุนเกิดความผันผวน 
ปจจัยหลักท่ีมีผลตอความผันผวนของราคาเหล็ก คือ สภาวะอุปสงค-อุปทานท้ังในภูมิภาคและตลาดโลกซึ่งปจจัยดังกลาวอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทได  

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ  ซึ่งอยูในกลุมของคายรถโต
โยตา ไดแกบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาช้ินงานไดหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะปรับราคาช้ินงานไดทุกๆ  6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาคาชดเชยยอนหลัง หากราคาเหล็กปรับตัวข้ึนกวาราคาท่ี
ตกลงกันในเบ้ืองตนในรูปแบบของการเพ่ิมหรือลดหน้ีท่ีถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต ดวยขอตกลงน้ีก็จะ
ชวยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได   

1.4  ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจและมีรายไดหลักมาจากการผลิตช้ินสวนรถยนตเปนหลัก   ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต มี

คูแขงจํานวนมากราย ท้ังผูผลิตช้ินสวนในประเทศและผูผลิตช้ินสวนจากตางประเทศท่ีเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 
อยางไรก็ตาม เช่ือวาบริษัทจะสามารถคงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตได เน่ืองดวย บริษัทมีกระบวนการผลิต
ท่ีครบวงจร และไดมาตรฐาน ตั้งแตข้ันตอนการออกแบบ จัดทํา Tooling จนถึงการผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ  ,  การไดรับความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคจากผูออกแบบและพัฒนา ท้ังประเทศญี่ปุน และยุโรป ตลอดจนการเปนคูคากันมานานระหวางบริษัท
ฯและลูกคารายใหญซึ่งมีความคุนเคย มั่นใจในคุณภาพสินคา ความชํานาญทางดานเทคนิคและการสงมอบสินคาท่ีตรงตอเวลา
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง จากจุดแข็งตรงน้ีบริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะสามารถรักษาการเปนผูนําในธุรกิจ
น้ีไดอยางยั่งยืน 
 
 

3. ปจจัยเส่ียง 
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2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว 
กลุมตระกูลพันธพาณิชย เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีประสบการณการบริหารงานท่ียาวนาน มีวิสัยทัศน 

ท่ียาวไกลและมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา ผูรวมทุนจากตางประเทศ และผูประกอบการท่ีเปน supplier ตางๆ  ตลอดจนมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีเปนรูปแบบชัดเจน มีโครงสรางท่ีไดจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือรองรับกับการบริหารงานอยางมืออาชีพอันเปนท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ซึ่งประกอบไปดวยทีมผูบริหาร ท่ีมีประสบการณมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมีความรูความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี อยางชัดเจนและบริหารงานดวยความสามารถมาอยางยาวนาน ตลอดจนมีการ
ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงมั่นใจไดวาดวยทีมงานท่ีแข็งแกรงน้ี โดยการบริหารหลักของกลุมฯสามารถท่ีนําพาบริษัท
ไปสูจุดหมายตามวิสัยทัศนท่ีไดวางไว บริษัทจึงยังมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองมีการบริหารโดยกลุมฯตอไป 
 
3. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  
บริษัทฯไดมีการกูเงินเพ่ือใชในการลงทุนและขยายงานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคตของ

บริษัทฯ  จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียได แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในดาน
น้ีอยางระมัดระวัง โดยมีการวาจางท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือเจรจากับสถาบันการเงิน ในการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหม
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบริษัทฯมีตนทุนทางการเงินท่ีต่ําลงและสามารถแขงขันกับตลาดได บริษัทฯ เช่ือวาความผันผวนของอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการได 

 3.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน 
บริษัทฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งปจจัยดังกลาวอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอเน่ือง อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทมีความเช่ือมั่นวาบริษัทไมมีปญหาเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตอเน่ือง โดยปจจุบันบริษัทไดมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน
ใหมกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯ และประกอบกับการขยายตัวในอุตสาหกรรมยาน
ยนตท่ีเพ่ิมข้ึนในปถัดไปทําใหบริษัทฯ จะมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความมั่นใจวาจะไมมีปญหาดังกลาวน้ีอยางแนนอน 

 3.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือ 
 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ีระมัดระวัง และลูกคารายใหญของกลุมบริษัทเปนบริษัทขามชาติขนาด

ใหญท่ีมีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแมท่ีตางประเทศ  ดังน้ันบริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน นอกจากน้ีบริษัทฯยังมีการวิเคราะหลูกหน้ีท่ีรัดกุมอยาง
เพียงพอกอนท่ีจะมีการปลอยสินเช่ือ  แตอยางไรก็ตามอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนได ดังน้ันบริษัทฯจึงไดมีการบริหารความเสี่ยงโดย
มีการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระดับท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาและวิเคราะหจากขอมูลในอดีตนํามาเปนสมมติฐานใน
การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาอยางเพียงพอ 

 3. 4 ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงิน 
บริษัทไดมีการเลื่อนการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบางสถาบันการเงิน          

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมยานยนตในปกอนหนาและสงผลกระทบมาถึง
ปจจุบัน รวมท้ังการขยายตัวในการลงทุนอยางมากดวย  จึงมีความจําเปนในการเลื่อนการชําระหน้ีออกไป และมีสถาบัน
การเงินบางแหงไดยื่นฟองมายังบริษัทซึ่งปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเพ่ือขอปรับโครงสรางทางการเงินใหม
กับสถาบันการเงินตาง ๆเหลาน้ัน ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทมีศักยภาพอยางเพียงพอในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามเง่ือนไข
ทางการเงินใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4. ความเสี่ยงดานผูลงทุน 

ความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสม  เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาอยางตอเน่ือง  ซึ่งการท่ีบริษัทขาดทุนสะสม
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานทําใหบริษัทไมสามารถจายปนผลใหกับผูถือหุนได   อาจจะทําใหนักลงทุนขาดความเช่ือมั่นตอ
ผลประกอบการของบริษัทฯได อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมี  แนวทางในการแกปญหาท่ีชัดเจนในอนาคต เพ่ือใหบริษัทกลับมามี
ผลประกอบการท่ีดีเหมือนเดิมได 
 
 



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

 
18 

 
 
 
4.1 สินทรัพยถาวร และสิทธิการเชา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25 54 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยเปนท่ีดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน รวมถึงเครื่องจักรท่ี
ใชในการดําเนินการ และสิทธิการเชา มีมูลคาตามบัญชีสุทธิรวมเทากับ 5,977.35 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการสินทรัพย ที่ต้ังสินทรัพย 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 
มูลคาสุทธิทาง
บัญชี (บาท) 

ภาระผูกพันของ 
ทรัพยสิน 

ท่ีดิน 

1.ที่ตั้งโรงงาน YNP  (F1)
 1)

 
เนื้อที่ 9 ไร 26 ตร.วา  (ฉ.12026) 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
 จ.สมุทรปราการ 

 
เจาของ 

 
145,040,000 

 

หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
2)
 

2.ที่ดินเปลา 
เนื้อที่ 9 ไร 3 งาน 56 ตร.วา ( ฉ.4292) 

ต.บางบอ อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 13,846,000 - 

3.ที่ดินเปลา 3) 
เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 85 ตร.วา  (ฉ.33788) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 34,091,400 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

4.ที่ดินเปลา
 
 3) 

เนื้อที่ 21 ไร 39 ตร.วา   (ฉ.33789) 
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)   

5.ที่ดินเปลา 3) 
เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 27 ตร.วา  (ฉ.36297) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

6.ที่ดินเปลา 3) 
 เนื้อที่ 38 ไร 22 ตร.วา  (ฉ.24327) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 12,776,350 - 

7.ที่ตั้งโรงงาน YNPI  และสํานักงานใหญของกลุมบริษัท 
  เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 76 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 

เจาของ 221,400,000 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

8.ที่ตั้งโรงงาน YNPE
 
 

 เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 61 ตร.วา  (ฉ.30599) 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 94,440,000 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

9.ที่ตั้งโรงงาน YNP  (F2)  
 เนื้อที่ 28 ไร 2 งาน 25 ตร.วา (ฉ.1491) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 457,000,000 
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 745,475,500 

หลักประกันเงินกูระยะยาว 

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) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 2,160,000 - 

12.สิทธิการเชา YNP (F2)
 4)

 
เนื้อที่รวม 8 ไร  25 ตร.วา  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 1,188,000 - 

13.สิทธิการเชาโรงงาน YNPE 
5)
 

เนื้อที่รวม 7 ไร 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 951,600 - 

14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ 
เนื้อที่รวม 836.19 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

ผูเชา 6,000,000 - 

15.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F1)
5)

 
เนื้อที่รวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 528,000 - 

16.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F2) 
6)
 

เนื้อที่รวม  1.5 ไร  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 360,000 - 

4. สินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 



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

 
19 

รายการสินทรัพย ที่ต้ังสินทรัพย 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลคาสุทธิทาง
บัญชี (บาท) 

ภาระผูกพันของ 
ทรัพยสิน 

14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ 
เนื้อที่รวม 836.19 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

ผูเชา 6,000,000 - 

15.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F1)
5)

 
เนื้อที่รวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 528,000 - 

16.สิทธิการเชาที่จอดรถ YNP (F2) 
6)
 

เนื้อที่รวม  1.5 ไร  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 360,000 - 

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

 
เนื้อที่รวม 18 ตร.ว  (ฉ.27887) 

ต.หนองจอก อ.บานโพธิ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 494,100  

18.สิทธิการเชาอาคารสํานักงาน(โชนัน) YNP(F) 8)       
เนื้อที่รวม 192.25  ตร.ว. (ฉ.12026)                 

  ต.ราชาเทวะ อ.บานโพธิ ์  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 1,200,000 - 
 

 
หมายเหตุ :  1) YNP F1 ต้ังอยูบนเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 9 ไร 26 ตร.วา และไดเชาที่ดินเนื้อที่ 8 ไร 1 งาน จากบุคคลที่ไมเก่ียวของ 

โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญาจํานวน 180,000 บาท ตอ
เดือน และมีสาระสําคัญอ่ืน ดังนี้ 
 - ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เม่ือผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอ่ืน กอนครบกําหนดสัญญาเชา เพ่ือใหผูเชา
เตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปน
ราคาสมควร 
  
 2) กลุมบริษัทฯไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 
3) บริษัทฯไดใหบุคคลอ่ืนเชาเพ่ือทําการเกษตร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป นับต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554  มีภาระผูกพัน
คาเชาตามสัญญารวม 4 โฉนด จํานวน 52,500 บาท ตอป 
  
4) บริษัทฯไดเชาที่ดินเนื้อที่ 8 ไร 25 ตร.วา เพ่ือใชเปนสถานที่วางเครื่องจักรและที่จอดรถโดยมีระยะเวลาเชาจํานวน 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 จากบุคคลที่ไมเก่ียวของ โดยให YNPE เชาชวงเพ่ือใชเปนที่ต้ังโรงงาน 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 เพ่ือใชเปนที่จอดรถโรงงาน 1 โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันที่  1 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 31 

สิงหาคม 2555 โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวน 44,000 บาท ตอเดือน ตลอดอายุสัญญาและมีสาระสําคัญอ่ืน ดังนี้ 
 -ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาภายใน 30 วัน เม่ือผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอ่ืน กอนครบ 
กําหนดสัญญาเชา เพ่ือใหผูเชาเตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตก
ลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควรและหากผูเชาปฏิเสธหรือเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวผูใหเชาจึงจะเสนอขายบุคคลอ่ืน 
 
7) บริษัทฯไดเชาที่ดินเนื้อที่รวม 1.5 ไร เพ่ือเปนที่จอดรถของโรงงาน 2 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันที่ 1  
พฤศจิกายน 2553  จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2555  มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 720,000 บาท ตอป และมี 

     สาระสําคัญอ่ืน  ดังนี้  
 -ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เม่ือผูใหเชาตกลงขายที่ดินที่ใหเชาใหแกผูอ่ืน กอนครบกําหนด สัญญาเชา เพ่ือใหผูเชา
เตรียมตัวออกจากที่ดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงิน จํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปน
ราคาสมควร 

 
8) บริษัทฯ ใหบริษัทรวม YSP เชาพ้ืนทีเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงาน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป  นับต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2556  
มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 494,100บาท ตอป  
  
9) บริษัทฯไดใหบริษัทรวม โชนัน เชาพ้ืนที่เพ่ือใชเปนอาคารสํานักงาน ณ โรงงาน 3 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน)  โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป นับต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคาเชาตามสัญญา 3 ป รวม 3,600,000 บาท 
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4.2  การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับคายรถยนตตางๆ  
บริษัท ดําเนินนโยบายรักษาความสัมพันธท่ีดีกับคายรถยนตตางๆ มาโดยตลอด เห็นไดจากการเปนผูผลิตช้ินสวนให

คายโตโยตาและฮีโนมาเปนระยะเวลากวา 30 ป และเริ่มเปนผูผลิตช้ินสวนใหกับคายรถอีซูซุ ตั้งแตป 2542 
 
การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูออกแบบและพัฒนาช้ินสวนของคายรถตางๆ (Developer) 
นอกจากคายรถยนตแลว บริษัท ยังสรางความสัมพันธอันดีกับ Developer ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิช้ินงานของคายรถ

ตางๆ ซึ่งสรุปความสัมพันธและสาระสําคัญของสัญญา ไดดังตอไปน้ี 
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับ บริษัท ซังโกะ (SANGO) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบ

ช้ินสวนทอไอเสียของคายรถโตโยตา จัดตั้งบริษัท YSP ผลิตและจําหนายช้ินสวนรถยนตและทอไอเสีย ใหกับคาย
รถโตโยตา 

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

beams สําหรับคายรถ โตโยตา 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 28 มิถุนายน 2553 
คาตอบแทน 1.5%ของผลตางของจํานวนยอดขายผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตโดยหัก

คาใชจายแลว   
 
 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับบริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (T enneco 

Automotive) จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปนผูออกแบบช้ินสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ 
จัดตั้งบริษัท WETCO ดําเนินการประกอบและจําหนายช้ินสวนทอไอเสียใหกับคายรถ จีเอ็ม / อีซูซุ โดยสั่งซื้อ
ช้ินสวนจาก YNP 

วันท่ีทําสัญญา 15 กรกฎาคม 2542 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชุดทอไอเสียสําหรับคายรถ จี เอ็ม / อีซูซ ุ
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ตออายุสัญญาเปนรายป 
คาตอบแทน คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ 

 

 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท อินเตอร เซโกะ  (Inter seiko) จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบและ
พัฒนาช้ินสวนรถยนตใหกับคายรถฮอนดา  

วันท่ีทําสัญญา 8 ตุลาคม 2544 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะเพ่ือขายใหกับบริษัท Y-TEC (ผลิตรถยนต HONDA) 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา มีผลจนกวาบริษัทฯ จะเลิกผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาต 
คาตอบแทน คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ 

 

 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค (Shonan Unitec) จํากัด  (ประเทศญี่ปุน) 
ซึ่งเปนผูออกแบบและพัฒนาช้ินสวน ABC และช้ินสวนรถยนตใหกับคายรถอีซูซุ ทําใหบริษัท มีความ
เช่ียวชาญและไดรับความไววางใจในการรวมมือออกแบบชุด ABC  

วันท่ีทําสัญญา 27 เมษายน 2550 
สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ช้ินสวนบานพับ, ช้ินสวนขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ตออายุสัญญาเปนรายป 
คาตอบแทน - คาสิทธิ จํานวน 4.3 ลานเยน / ผลิตภัณฑ กําหนดจายทุก 6 เดือน 
หมายเหตุ: บริษัท ไมมีภาระจายคาสิทธิสําหรับชุด ABC ท่ีจําหนายใหคายรถ Toyota 
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4.3  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน คิดเปนมูลคาตาม
วิธีสวนไดเสียเทากับ 50.70  ลานบาท โดยแบงเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 1 บริษัทเทากับ 50 .70  ลานบาท ท้ังน้ีเงินลงทุนใน
บริษัทยอย 1 บริษัทน้ันไดถูกกันสํารองเน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนเกินกวาเงินของทุน และในป 2554 บริษัทไดโอนกลับ
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยอีก 1 แหงเน่ืองจากเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีข้ึนจากปกอนและ
สามารถสรางกระแสเงินสดไดในอนาคต  

บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด 

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 บริษัทมีมติอนุมัติขายหุนสามัญดังกลาว จํานวน 200,000 หุน ราคาขายหุนละ 575 
บาท รวมเปนเงิน 115 ลานบาทใหกับผูถือหุนใหญของบริษัทรวมดังกลาว โดยใชมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 30  
มิถุนายน 2554 เปนราคาทุน ณ วันท่ีจําหนาย เน่ืองจากฝายบริหารเห็นวามูลคาเงินลงทุน ณ วันท่ีจําหนายไมแตกตางอยาง
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 

เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2 557 ท่ีประชุมวิสามัญครั้งท่ี 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 ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนถือหุน 
(%) 

เงินลงทุนตามวิธี
สัดสวนไดเสีย  
(ลานบาท) 

บริษัทยอย 
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (YNPE) 

 
ออกแบบและผลิตเครื่องมือท่ี
ใชในการผลิต (Tooling) 

 
300 

 
100 

 
0 

 
บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด 
(YNPI) 

ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย และงาน
ขึ้นรูปโลหะ 

240 100 0 

บริษัทรวม 
บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด 
(YDT) 

 
บริการชุบสีโลหะ อโลหะ ดวย
ระบบกระแสไฟฟา 

20 30 50.70 

บริษัทอื่น 
บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) 

 
ผลิตชุดทอไอเสีย  
ตัวแทนจําหนายทอ (Pipe) 

1,414 9.55 - 

บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด คาขาวและโรงสีขาว 5 2 - 

รวมท้ังส้ิน 50.70 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของจะจํากัดเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ ท้ังน้ี นโยบายในการลงทุน    จะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ โดยการลงทุนตอง
ผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ /หรือท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามท่ีกําหนด
 สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของ จะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
บริษัทจะสงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพ่ือรวมในการบริหารงาน 
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ปจจุบันบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีข้ึนสูศาล ดังน้ี  

1. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง ผิดสัญญากูเงิน โดยมีทุนทรัพยท่ี
ฟองรอง 204.96 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 
2555 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดปกติ 

2. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง กูเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาชดใชความเสียหายตามตั๋ว
สัญญาใชเงินและค้ําประกัน  โดยมีทุนทรัพยท่ีฟองรอง 195.27 ลานบาทปจจุบันอยูระหวางการนัดไกลเกลี่ย 

3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง ยืม, บัญชีเดินสะพัด, ตั๋วเงิน, จํานอง โดยมี
ทุนทรัพยท่ีฟองรอง 2,833.09 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันท่ี 
24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดปกติ 

4. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เรื่อง บัญชีเดินสะพัด ยืม ตั๋วสัญญาใชเงิน ค้ํา
ประกันจํานอง โดยมีทุนทรัพยท่ีฟองรอง 2,795.84 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบัน
การเงินดังกลาวเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ไดปกต ิ

5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกฟองบริษัทในฐานะผูค้ําประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด เรื่อง ผิดสัญญากูยืมเงินเกินบัญชี กูเงินสินเช่ือตั๋วเงิน คําประกัน บังคับจํานอง โดยมีทุนทรัพยท่ีฟองรอง 377.20 ลาน
บาท บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบันการเงินเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555และได
จายชําระหน้ีเงินตนตามสัญญาแกเจาหน้ีสถาบันการเงินครบแลว 

6. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัทในฐานะผูค้ําประกัน บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัดจากการท่ีบริษัทยอยผิดนัดการจายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น และดอกเบ้ียคางจาย โดยมีทุน
ทรัพยท่ีฟองรอง 110.89 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาว
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทยอยไดจายชําระหน้ีเงินตนตามสัญญาแกเจาหน้ีสถาบันการเงินครบแลว 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
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บริษัท  : บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”)  
ประกอบธุรกิจ  : ผลิตช้ินสวนข้ึนรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก  

1. ชุดทอไอเสีย (Exhaust System)  
2. ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  
3. ช้ินสวนข้ึนรูปโลหะสําหรับรถยนต และอ่ืนๆ (Press Part) สงจําหนายโรงงานประกอบ 
(OEM: Original Equipment Manufacturing) และผูคาช้ินสวนอะไหลรถยนตท่ัวประเทศ 
(REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัทยอยเปนผูออกแบบและ
ผลิตเครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) อุปกรณจับยึดท่ีใชในการ
ประกอบช้ินสวนรถยนต (JIG) อุปกรณตรวจวัดคุณภาพช้ินงาน (C/F: Checking Fixture) และ
อุปกรณการผลิต (Equipment) 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพทสํานักงานใหญ :  0 2331 8000, 0 2311 1000 
โทรสาร :  0 2331 7398 
ท่ีต้ังโรงงาน YNP1  :  70 บางนา-ตราด กม.ท่ี 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพทโรงงาน YNP1 : 0 2316 7777 
โทรสาร : 0 2316 9146 
ท่ีต้ังโรงงาน YNP2  :  3 หมู 7 บางนา-ตราด กม.ท่ี 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัด สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพทโรงงาน YNP2 : 0 2175 2109, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 - 10 
โทรสาร : 0 2326 6425 
ท่ีต้ังโรงงาน YNP3 : 55 หมู 3 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศัพทโรงงาน YNP3 : 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855 
โทรสาร :  0 3857 8846 
ท่ีต้ังโรงงาน YNPE :  64 หมู 12 บางนา-ตราด กม.ท่ี 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัด สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพทโรงงานYNPE : 0 2750 2299 
โทรสาร : 0 2750 3808 
ท่ีต้ังโรงงาน YNPI :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพทโรงงาน YNPI : 0  2331 8000, 0 2311 1000 
โทรสาร : 0 2331 7398 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107574700165  
โฮมเพจบริษัท : www.yarnapund.com  

6.  ขอมูลท่ัวไป 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

 
 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
 
ปจจุบัน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 1,600 ลานบาท ณ 

วันท่ี 30 เดือนธันวาคม 2554 แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 
7.2 ผูถือหุน 
 
(1) รายช่ือผูถือหุนใหญของบริษัท  
 รายช่ือผูถือหุนใหญของบริษัท ณ วันท่ี 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  มีดังน้ี 
 

  ชื่อ          จํานวนหุน                    % ของจํานวนหุนท้ังหมด  
1. กลุมตระกูลพันธพาณิชย 1)   507,391,980   31.71 
2. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร   239,074,760   14.94 
3. นายอํานวย พิจิตรพงศชัย   79,917,600     4.99 
4. นายกําพล  โกศลานันท   43,959,010      2.75 
5. นายธวัชชัย  กาลอนันตวงศ   20,651,700     1.29 
6. นายปริญญ  จิราธิวัฒน   19,934,600     1 .25 
7. นายชาญ  วรรธนะกุล   16,000,000     1.00 
8. นางกมลรัตน  สางชัยภูมิ   15,714,700     0.98 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด   13,892,400     0.87 
10. นายบุญชวย  ตั้งวัฒนศิริกุล   12,850,000      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  

-ไมม ี–  
 
 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน  
        -ไมม ี– 
 
 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 



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

 

 

25 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล  
 
(1)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย แตท้ังน้ี 

การจายเงินปนผลตองนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การ
ขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท โดยตอง ไมสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระเงินกู
สถาบันการเงินตาง ๆ ตามเง่ือนไขการกูยืมซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 
(2)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือ

เทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย โดยการจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทยอย YNPE และ YNPI ตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
อยางนอยหน่ึงในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึงหน่ึงในสิบของ
จํานวนทุนของบริษัท หรือมากกวาน้ัน 

 
ท้ังน้ี ในระหวางป 2554 - 2555 บริษัทไมมีการจายเงินปนผล 
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8.1 ผังการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงสรางการจัดการ 
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  โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยรายช่ือและขอบเขต อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 
 1.  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสัมพันธ    พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายพริษฐ       พันธพาณิชย กรรมการ 
3. นายเคียง       บุญเพ่ิม กรรมการ 
4. นางอรสโรชยา     บุนนาค กรรมการ 
5 นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล กรรมการ 
6 นางอัมพร        นิลภิรมย กรรมการ 
7 นางพรจิต        พันธพาณิชย กรรมการ 
8 พลโทไตรรัตน ปนมณี กรรมการ 
9 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการ 
10 พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท กรรมการ 
11 นายปยพร  ลิ้มเจริญ กรรมการ 

 
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  
 
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนดังน้ี “นายสัมพันธ พันธ

พาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค และนางอัมพร นิลภิรมย กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
 

(1) บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
ท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

(2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เวนแตในเรื่องดังตอไปน้ี คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอน
กิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให
เชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ  การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร  

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
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คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทนในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ 
การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจน้ัน ตองบันทึก
ความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
และ             ความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน         และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับ
มอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

(5) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประกันใดๆ 
ท่ีกอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท 

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอ่ืนๆ 
(7) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท 
(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ 
(9) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยใหมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงาน 
(10) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(11) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
(12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน

รายงานประจําป  และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ  ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ 
กําหนดตัวช้ีวัดและตั้งคาเปาหมาย ( Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานท้ังรายเดือน รายไตรมาส และปลายป ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจอยางสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผู
ถือหุน 
            นอกจากน้ีบริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมท่ีดี เพ่ือให
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการเปนผูพิจารณา 
 การกําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญอยางชัดเจน โดยอํานาจการอนุมัติสูงสุดเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัท ใชในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีการทบทวนนโยบาย และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบวา ตองใชความรู  ความสามารถและ
ประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และผู
ถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดใหมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงาน ของท้ังบริษัท และบริษัทยอย  ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
เท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมท้ังการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวอยางตอเน่ือง บริษัทกําหนดใหแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจดังกลาวเปนสวนหน่ึงของระเบียบขอบังคับ
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เก่ียวกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานท่ัวไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต  ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมี
การกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดวย 

(3) บริษัทไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยหากมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดข้ึนคณะกรรมการ โดยกรรมการผูไมมีสวนไดเสียพรอมดวยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดพิจารณาความเหมาะสม
อยางรอบคอบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

(4) คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในข้ึน เพ่ือจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการ
เงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพ่ือใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของ
บริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทํา
หนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 2.  คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ 
และขอบังคับของบริษัท  

(2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย 
การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอเพ่ือกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท ท่ีกําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไมเก่ียวของกับธุรกิจหลักกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังการชําระหรือใชจายเงิน
เพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซื้อท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อ
เครื่องจักร และทรัพยสินอ่ืน และการใชจายเพ่ือการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 300 ลานบาท 
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดวย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสัมพันธ    พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพริษฐ       พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ 
3. นางอัมพร นิลภิรมย รองกรรมการผูจัดการใหญ 
4. นางอรสโรชยา     บุนนาค กรรมการบริหารอาวุโส 

กรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน 
5 นางพรจิต พันธพาณิชย กรรมการบริหาร 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการ
อนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ท้ังน้ี 
สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องน้ัน  

 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  จํานวน  4  ทาน ประกอบดวย  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. พลโทไตรรัตน ปนมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปยพร ลิ้มเจริญ กรรมการตรวจสอบ 

4. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ :  นางสาวจันทรา  เจษฎาพิทักษ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2554  

  
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงานของ

บริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหการดําเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ  และผู
ถือหุน  โดยมีขอบเขตหนาท่ีดังน้ี 

(1) สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและมีการ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและ
ประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเรื่อง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

(2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท เบ้ืองตนตอคณะกรรมการสรรหา  รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก
งานสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท   

(5) เขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งเพ่ือขอความเห็นจากผูสอบ
บัญชีในเรื่องตาง  ๆ 

(6) พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท            
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และ ให
คําแนะนําคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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(9) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและใหความเห็นตอ   แผนตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  อัตรากําลังคนของสํานักตรวจสอบภายใน  และประสานงานกับผูสอบบัญชี 

(10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง  โยกยาย หรือถอดถอน รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  และบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน 

(11) พิจารณาสอบทานและแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
บริษัท    และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(13) ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร  หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวของมาให

ความเห็น  รวมประชุม  หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเก่ียวของจําเปน 
(14) มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด  เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของคณะกรรมการ
บริษัทท้ังคณะ     
 
            4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

                  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 
1 นางอัมพร นิลภิรมย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2 นายสมศักดิ ์ กลิ่นกุหลาบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นายณัฐพล แพรสิร ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    

 
หมายเหต ุ:  นายประยูร  ชางเกวียน   ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยใหครอบคลุมความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทอันจะเกิดข้ึนจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก 
(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล

ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังการสรางการเตือนภัยลวงหนา 
(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย    ระบบการบริหารความเสี่ยง    ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวตอเน่ือง  เพ่ือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทใหเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(4) มีอํานาจในการแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ     หรือคณะทํางานในการบริหารความเสี่ยง
แตละประเภทของการบริษัทไดตามความเหมาะสม โดยจะตองทํารายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

(5) กํากับดูแล  ติดตาม  ควบคุมและตรวจสอบ   การดําเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะทํางานในการบริหาร
ความเสี่ยงและมีอํานาจเรียกเอกสาร ขอมูล และบุคคลท่ีเก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงครายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงและปจจัยท่ีคาดวาจะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานใหกับตอ
คณะกรรมการบริหาร พรอมท้ังดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาใหกับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
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(6) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหระบบการบริหารความเสี่ยง เช่ือมโยงกับการควบคุมภายใน และ
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด 
 

5. คณะกรรมการสรรหา 

       คณะกรรมการสรรหา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท ประธานกรรมการสรรหา 
2. นางพรทิพย ลัธธนันท กรรมการสรรหา 
3. นางอมรรัตน อังคเศกวิไล กรรมการสรรหา 
4. นายปยพร ลิ้มเจริญ กรรมการสรรหา 

      นายรัชดา  สุวรรณจินดา    ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) คัดเลือก สรรหา บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ อยางมีหลักเกณฑ โปรงใส  รวมท้ังจากรายช่ือ
บุคคลท่ีผูถือหุนแนะนํา (ถามี) โดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ  

(2) ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี มีอายุท่ี   
เหมาะสม สุขภาพรางกายแข็งแรง และ จิตใจท่ีสมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการ
ลวงหนา 

(3) จัดเตรียมบัญชีรายช่ือผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ไวเปนการลวงหนาและ/หรือ ในกรณีท่ีตําแหนง
กรรมการ หรือ กรรมการผูจัดการใหญวางลง 

(4) ขอรับขอคิดเห็นตาง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัด
เลือกสรรหาดวย กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งตอไป 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหากรรมการ 

               

6.  คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

         คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. พลโทไตรรัตน ปนมณี ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี รองกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

3. นายปยพร ลิ้มเจริญ กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

4. นางพรจิต พันธพาณิชย กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

(1) เสนอแนะโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงคาเบ้ียประชุม โบนัสประจําป
สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในแตละป  
(3) ประเมินผลสําเร็จขององคกร เพ่ือกําหนดโบนัสและอัตราการข้ึนเงินเดือนประจําปของบริษัท  
(4) เสนอแนะโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ ของบริษัท  
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญอิสระ
ตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัทโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท     

 

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 
 บริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ีดียิ่งข้ึน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปท่ีผานมาไดทําการประเมินถึงการปฏิบัติงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ฯ ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําผลการประเมินมากําหนดการปรับปรุงแกไขอยางเปนรูปธรรม และจะปฏิบัติเปนประจําทุกป 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปตอ ๆ ไป   
 
8.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนและอํานวยความสะดวกโดยจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรู แกกรรมการและ
ผูบริหาร โดยการเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะ
ระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีผูบริหารท่ีมีความรู 
ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี 
 
8.4 โครงสรางคณะกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน กรรมการ
ท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน   กรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 45.4 ของกรรมการท้ังคณะกรรมการ 
 กรรมการอิสระ จํานวนรอยละ 45.4 ของกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. นายเคียง  บุญเพ่ิม  
2. พลโท ไตรรัตน  ปนมณี  
3. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท  
4. นายปยพร  ลิ้มเจริญ  
5. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี  

 

8.5 การสรรหากรรมการและผูบริหาร      

 บริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือทําหนาท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ     
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการบริหารงานท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอช่ือใหเปนกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทวางลง 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
เช่ียวชาญในการบริหารงานและการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมจะไดรับการเสนอช่ือใหเปนกรรมการบริษัทจํานวนหน่ึง และนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกช้ันหน่ึงกอน เสร็จแลวคณะกรรมการสรรหาจะเสนอช่ือบุคคลท่ี
ผานการคัดเลือกจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกใหเหลือ
จํานวนเทากับตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีวางอยู เสร็จแลวจึงจะนํารายช่ือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้ง โดยใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ  (1)เพ่ือท่ีจะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน 

กรรมการก็ได  ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน    ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง   ช้ีขาด 

 อน่ึงในการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการเสนอช่ือใหเปนกรรมการบริษัทน้ัน คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และพิจารณาถึงความรู ความสามารถ 
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกลาวดวย เพ่ือใหแนใจวาบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือใหท่ีประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
ความเช่ียวชาญในการบริหารงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัท 
 
8.6 การประชุมคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยประธาน
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุมเพ่ือท่ีจะใหฝาย
จัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกันโดยบริษัทไดนําสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม พรอมท้ัง 
 กําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  ท้ังน้ี ในป 2554 (วันท่ี 1 
มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง, คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง คณะกรรมการสรร
หามีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 10  ครั้ง  โดยการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท แตละทานสรุปได ดังน้ี 
 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

นายสัมพันธ  พันธพาณิชย                     10/10 12/12  - -   -  - 
นายพริษฐ    พันธพาณิชย 10/10 12/12  -            -  -  - 

นายเคียง  บุญเพ่ิม                                  10/10 -  - -   -  - 
นางอรสโรชยา   บุนนาค 10/10 12/12  - -    -  - 

นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล 10/10  -  - -   2/2  - 

นางอัมพร    นิลภิรมย 10/10 12/12  - -    - 1/1 

นางพรจิต   พันธพาณิชย 10/10 12/12  - -    -  - 

พลโทไตรรัตน    ปนมณี 10/10  - 6/6 1/1  -  - 

นางสาวกัญญา    บุศยารัศมี 9/10  - 6/6 1/1  -  - 

นายปยพร    ล้ิมเจริญ 10/10  - 6/6 1/1 2/2  - 
พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 10/10  - 6/6  - 2/2  - 
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8.7 วาระการดํารงตําแหนง 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ซึ่งบริษัทฯ จัดใหมีจํานวนกรรมการเพียงพอ
เหมาะสมตอขนาดขององคกร ในปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 9 คน และกรรมการแตละคนมีวาระการดํารงตําแหนง ดังน้ี 

• กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
• กรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
• กรรมการคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปท่ีไดรับ
แตงตั้ง 

ปท่ีไดรับเลือก
ลาสุด 

ประเภทของกรรมการ 
สรรหาแตงตั้ง

ป 2554 
การแตงตั้งใน

ครั้งถัดไป 

นายสัมพันธ  พันธพาณิชย                     2548 2554 ประธานกรรการ ใช 2557 
นายพริษฐ    พันธพาณิชย 2548 2554 กรรมการ ใช 2557 

นายเคียง  บุญเพ่ิม                                  2553 2553 กรรมการอิสระ ไมใช 2556 
นางอรสโรชยา   บุนนาค 2547 2553 กรรมการ ไมใช 2556 

นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล 2547 2553 กรรมการ ไมใช 2556 

นางอัมพร    นิลภิรมย 2548 2554 กรรมการ ใช 2557 

นางพรจิต   พันธพาณิชย 2548 2554 กรรมการ ใช 2557 

พลโทไตรรัตน    ปนมณี 2549 2552 กรรมการอิสระ ไมใช 2555 

นางสาวกัญญา    บุศยารัศมี 2549 2552 กรรมการอิสระ ไมใช 2555 

นายปยพร    ล้ิมเจริญ 2549 2552 กรรมการอิสระ ไมใช 2555 
พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 2549 2552 กรรมการอิสระ ไมใช 2555 
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8.8 เลขานุการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท เสนอช่ือตอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเลขานุการ โดยพิจารณาจากบุคคล
ท่ีมีความรูความสามารถสําหรับตําแหนง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ท้ังน้ี เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551   คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ไดมีมติแตงตั้งนางกนิษฐนาถ 
ทัดศรี   ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท 

 

 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ  

 นางกนิษฐนาถ  ทัดศรี  

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 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  เลขาฯ กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

 

คุณสมบัติ  :   มีความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของมีความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการประสานงาน การ

สรุปประเด็น การจัดทํารายงานการประชุมฯ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธดี  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนํา เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธผานการอบรมดานงาน

เลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) หรือองคกรอิสระท่ีมีความ

นาเช่ือถือ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
(2)  ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท ระเบียบท่ีเก่ียวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
(3)   จัดการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานใหมีการ

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ 
(4)   ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล  
(5)   ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุน และหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ โดยผูถือหุนสามารถสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ ท่ี

ตองการทราบ โดยติดตอสอบถามไดท่ีเบอรโทรศัพท 02-331-8000, 02-311-1000 ตอ 3301 หรือสงคําถามผานทาง e-
mail ท่ี Law@yarnapund.com 

(6)   สงเสริมใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม  
(7)      ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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8.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

บริษัท ฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ โดยคาตอบแทนของ
กรรมการเปนไปในระดับท่ีเหมาะสมและจูงใจพอท่ีจะสามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว  ไมมีการจายคาตอบแทนท่ีเกินควร  
โดยพิจารณาใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายของแตละทาน  
สวนคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท ฯ  กําหนด  ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจ
อนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 
 

(1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  

             

 

 

 

 

  

 

รายการ 
เงินเดือนและโบนัส    (ลานบาท) 

กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ) จํานวน 11 คน    
1 นายสัมพันธ   พันธพาณิชย 240,000 
2 นายพริษฐ      พันธพาณิชย 240,000 
3 นายเคียง บุญเพ่ิม 240,000 
4 นางอรสโรชยา     บุนนาค 240,000 
5 นางอมรรัตน  อังคเศกวิไล 240,000 
6 นางอัมพร      นิลภิรมย 240,000 
7 นางพรจิต      พันธพาณิชย 240,000 
8 พลโทไตรรัตน ปนมณ ี 600,000 
9 นางสาวกัญญา บุศยารัศม ี 600,000 
10 นายปยพร ลิ้มเจริญ 360,000 
11 พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท 360,000 

กรรมการบริหาร(ฐานะผูบริหาร) จํานวน 5 คน 

25,539,888 
  

1 นายสัมพันธ   พันธพาณิชย 
2 นายพริษฐ      พันธพาณิชย 
3 นางอรสโรชยา     บุนนาค 
4 นางอัมพร      นิลภิรมย 
5 นางพรจิต      พันธพาณิชย 
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8.10 บุคลากร 
 

 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางแรงงานท่ีสําคัญในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีพนักงาน
รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,014 คน แบงตามสายงานไดดังน้ี 

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 

แผนกระบบมาตรฐาน(QMS) 5 5 5 

รวมท้ังหมด 2,626 2,913 3,014 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
กลุม บริษัทยานภัณฑ  มุงมั่นพัฒนามาตรฐาน เพ่ิมทักษะและความสามารถของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหพนักงานแสดง

ศักยภาพอยางเต็มท่ี  รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนา
บุคคลากร ซึ่ง ทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยสินท่ีมีคาขององคการ ( Human Capital) และเปนตัวแปรสําคัญตอความ สําเร็จ ท่ี
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องคการตองใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพ่ือใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดในการทํางาน สรางความแตกตางและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ 

บริษัทจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) เพ่ือสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนาหลักสูตร
ดังตอไปน้ี          

      1. การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม ( Orientation New Employees) โดยใหความรูเก่ียวกับนโยบายบริษัท , นโยบายความ
ปลอดภัยในการทํางาน , ระเบียบขอบังคับในการทํางาน , ระบบมาตรฐาน เชน ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
สวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานจะไดรับ เพ่ือใหพนักงานเขาใหมไดทราบ และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับนโยบายตางๆ ของ
บริษัท             

      2. การฝกอบรมดานเทคนิควิชาชีพ ( Functional Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละสาย
วิชาชีพ บริษัท จัดใหมีการอบรมดานเทคนิควิชาชีพ อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอกบริษัท จาก
ผูฝกสอนท่ีเปนชาวไทย และชาวตางชาติ    อีกท้ังบริษัท ไดมีการสงผูบริหารไปศึกษาเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ จากบริษัท คูคา ยัง
ตางประเทศ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

      3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา (Managerial Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของ
หัวหนางานทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาและการบริหารงาน 

      4. การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับนโยบาย และการปฏิบัติตาม
ระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร รวมท้ังการสรางจิตสํานึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน 

      5. การฝกอบรมดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Safety & Environmental Training) เพ่ือใหพนักงานทุกระดับไดมี
ความรู ความเขาใจในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดี ปลอดภัย สรางจิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอมใหเกิดความ
ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดานความปลอดภัยเปนปองกันท่ีสาเหตุกอนเกิดอุบัติเหต ุ

        6. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหพนักงานเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน และรวมท้ังเพ่ือรองรับระบบ SAP ท่ีบริษัทไดนํามาใชในระบบ
จัดการภายใน 

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมแลว บริษัทยังสนับสนุนการเรียนรูของพนักงานโดยสรางองคกรการ
เรียนรู ( Learning Organization) โดยใหพนักงานไดรับรูขอมูล ขาวสารเก่ียวกับองคกร และอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพพนักงานใหมีความรู     ความสามารถอยางตอเน่ือง      และเพ่ือใหสามารถจัดการความรู ( Knowledge 
Management)   ไดตอไปในอนาคต    

 
8.11 คาสอบบัญชีประจําป 
 ผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท ผูสอบบัญช ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885  และนางณัฐสรัคร 
สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   
 

ช่ือบริษัท 
งบรายไตรมาส / 3 ไตรมาส งบรายป ประจําป 2554 

คาสอบบัญชี 
งบเฉพาะบริษัท งบรวม งบเฉพาะบริษัท งบรวม 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน) 750,000.- 225,000.- 1,925,000.- 450,000.- 3,350,000.- 
บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 300,00.-  950,000.-  1,250,000.- 
บริษัท วายเอ็นพี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 210,000.-  540,000.-  750,000.- 
 1,260,000.- 3,415,000.- 5,350,000.- 
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีตอบริษัท และผูถือหุนโดยมีนโยบาย
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี ( Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพ่ือใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตระดับท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance)  

 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการปรับปรุง บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปน ตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีระบบจัดการอยางมือ
อาชีพ และมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ รวมถึงกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเนนใหมี
การเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนตอนักลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม การจัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินธุรกิจ
ดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและ
เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและชอบ
ธรรม โดยบริษัทกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูกิจการ ซึ่งเน้ือหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการใดๆท่ีมีลักษณะ

จํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทผูถือหุนจะ
ไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคําถามใดๆ ท่ีเปนการสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

• บริษัทนําหนังสือนัดประชุมไปเผยแพรผานเว็บไซดบริษัท www.yarnapund.com   เว็บไซดของตลาดหลักทรัพย 
และหนังสือพิมพขาวหุน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูล กอนวันประชุมตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่ง
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขาประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการประชุมอยางเพียงพอ
ตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม 

• บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม 
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในท่ีประชุม
ผูถือหุน 

• บริษัทนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาตอบแทน เบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ืนใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

• บริษัทฯ ไมไดเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป อีกท้ังยังเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมซึ่งรายละเอียดได
มีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

http://www.yarnapund.com/
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หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน 

หรือผูถือหุนตางชาติ เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง เชน 

• บริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมชองทางเลือกใหกับผูถือหุนแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนใน
กรณีท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ  ใหผูอ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได 

• บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเชิญประชุมผูถือหุนในกรณีท่ีมีรายการท่ีมีสาระสําคัญและสงผลตอผูถือใหหุน โดยป 2554 
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพ่ือขอมติท่ีประชุมในการจําหนายเงินลงทุนในหุน สามัญ บริษัท วอลคเกอร 
เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด พรอมท้ังจัดใหมีรายการผลการวิเคราะหโดยผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการรับรองจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ในการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชบัตรลงคะแนน และจัดให บริษัท 
สํานักงานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด เปนคนกลางในการนับคะแนน เพ่ือใหผูถือหุนเกิดความมั่นใจไดวาการ
รวบรวมคะแนนเสียงในแตละวาระมีความโปรงใส และถูกตอง 

• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายคน 
 
หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหาร

ของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหน้ี ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดย
บริษัทจัดใหมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจเพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวย 

 
ผูถือหุน 

• บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและเทาเทียมกันของผูถือหุน และจะปฏิบัติกับผูถือหุนเสมือนวาเราเองเปนผู  
 ถือหุน 

• บุคลากรท้ังหมดของบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือรักษาผลประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุนโดยรวม 

• บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพยสินท้ังหมด ใหปราศจากการนําไปใชผิดวัตถุประสงค หรือผิดกฎหมาย ระวังมิใหมีการ
สูญเสียถูกทําลายหรืออยูในความครอบครองของผูท่ีไมไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาสินทรัพย 

• บริษัทฯ ดูแลมิใหมีการใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนสวนตัวหรือของผูท่ีเก่ียวของท่ีจะมีการเปดเผยสูสาธารณะ 
 

บุคลากรของยานภัณฑ 

• บุคลากรของยานภัณฑเปรียบเสมือนฟนเฟองหลัก ในการดําเนินธุรกิจเราจึงไดจัดใหมีการฝกฝนอบรม และพัฒนา
ความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ การปฏิบัติตอบุคลากรของยานภัณฑ จะเปนไปดวยความเปนธรรมและสุจริตใจ 

• จะปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพและเปนธรรมและเคารพในความคิด 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน เชนเดียวกันกับท่ีเราอยากใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา 

• เราทุกคนมีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการชวยกันรักษาสภาพแวดลอม ในการทํางานใหปลอดภัยเปนท่ีพึงพอใจ
และสรางความสมบูรณ ตอชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพยสิน 

• คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรของยานภัณฑจะเปนไปดวยความเปนธรรมและสุจริตใจ 

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของยานภัณฑ เก่ียวกับพนักงานดวยความเครงครัด 
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ลูกคา 

• เราตระหนักอยูเสมอวาลูกคาคือผูเก้ือหนุนใหยานภัณฑสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เพราะฉะน้ันความพึง
พอใจของลูกคาเปนจุดหมายหลักในการดําเนินงานของยานภัณฑ 

• เราเช่ือวาการมุงมั่นพัฒนาและการปรับปรุงการผลิตและการใหบริการอยางตอเน่ือง รวมท้ังจิตใจท่ีตั้งมั่นและ
กระตือรือรนในการตอบสนองความตองการของลูกคา จะชวยใหเราสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ สงสินคาตรงตอเวลา 
มีตนทุนท่ีเหมาะสม และใหบริการท่ีดีท่ีสุดตอลูกคา 

• เราจะดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม ไมปกปดหรือใหขอมูลท่ีเปนเท็จซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอช่ือเสียงของบริษัทและกระบวนการผลิตของลูกคา 

• เราจะรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัดและระมัดระวังมิใหมีการนําความลับดังกลาวไปใชโดยมิชอบหรือกอน
ไดรับการอนุญาตจากลูกคา 

 
คูคา 

• เราจะปฏิบัติตอคูคาอยางสม่ําเสมอภาคและเปนธรรมบนพ้ืนฐานของเหตุผลและผลประโยชนรวมกันท่ียั่งยืน 

• เราจะไมเรียก ไมรับ และไมจายผลประโยชนใดอันอาจกอใหเกิดการกระทําท่ีไมสุจริตและไมโปรงใส กับคูคา 

• เราจะหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจกับคูคาท่ีอาจจะทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง เชน คูคาท่ีผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน สง
มอบสินคาไมตรงเวลา หรือมีการกระทําอันเปนการละเมิดกฎหมาย เปนตน 

• เรายึดมั่นในคําสัญญาท่ีเราใหไวกับคูคา และจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งเมื่อใดท่ีมีเหตุช้ีบงวาไมสามารถปฏิบัติ
ตามได ก็จะตองแจงใหทราบทันทีเพ่ือรวมกันหาทางแกไข 

 
คูแขงทางการคา 

• เราจะทําการแขงขันภายใตกรอบกติกาท่ีเปนสากล โดยคุณภาพของสินคา ราคาท่ีเหมาะสม  สงมอบตรงเวลา
บริการท่ีประทับใจ และการรักษาสัญญา เปนปจจัยท่ีทําใหเราประสบความสําเร็จในการแขงขัน 

• เราจะไมทําธุรกิจโดยขาดซึ่งจริยธรรมเพ่ือการแสวงหาและรวบรวมขอมูลเพ่ือประโยชนในการแขงขัน 

• การใชขอมูลความลับทางการคาของผูอ่ืน โดยไมไดรับความยินยอมเปนสิ่งท่ีจะไมปฏิบัติ 

•  
สังคมและสิ่งแวดลอม 

• เรามีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมสรางสังคมท่ีนาอยู ดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  ใชทรัพยากรท่ี
สิ้นเปลืองอยางจํากัด ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ รักษาสภาพแวดลอมโดยไมปลอยของเสียท่ีไมไดรับการ
บําบัดออกสูภายนอกและรวมกับสังคมในการชวยกันยกระดับสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยนาอยูยิ่งข้ึน 

• เราสนับสนุนอยางเต็มท่ีใหบุคลากรของบริษัทฯ รวมชวยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และภัย
ธรรมชาติตางๆ ท่ีผานมาบริษัทไดมีโครงการเพ่ือสังคม ดังน้ี 

- โครงการ มอบทุนการศึกษาแกบุตร ธิดา ของพนักงานอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาแกเด็กนักเรียน  และ
โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา  
- โครงการ  ทํานุบํารุงโรงเรียนในชนบท 
- โครงการ รวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติ เพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีตองการโลหิต และไดมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภากาชาติไทย 

• เราปฏิบัติตนใหอยูในกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ถือเปน
แนวทางท่ีบุคลากรของยานภัณฑทุกคนตองยึดปฏิบัติตาม 
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หมวดท่ี 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูเก่ียวของรับทราบขอมูลท่ีเพียงพอ จึงจัดใหมีการเปดเผย

ขอมูลการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส  ผานชองทางตางๆ ใหผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียม
กัน ดังน้ี 

• บริษัทจัดใหมีการเผยแพรขอมูลการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงิน ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชีในรายงานประจําป นโยบายการ
จายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําป  รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน 
และหนาท่ีของคณะกรรมการ เปนตน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป  รายงาน
ประจําป และผาน www.yarnapund.com ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

• บริษัทไดจัดใหฝายพัฒนาธุรกิจเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ังรายงานขอมูลการเงิน และขอมูลท่ัวไปตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน เจาหานาท่ีภาครัฐ และสาธารณชน
ผานชองทางตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือใหบริษัทสามารถสื่อสารขอมูลกับผูลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุน ผูสื่อขาวและผูท่ี
สนใจท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน อันจะสงผลตอเน่ืองถึงผูถือหุนท่ีจะไดรับประโยชนจากขอมูลเก่ียวกับมูลคาท่ี
แทจริง และนําไปใชประโยชนในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ ภายใตกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ขอพึงปฏิบัติท่ีดีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ี 

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

• กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน 

• กรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 45.4 ของกรรมการท้ังคณะ 
1.2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจน ดังน้ี 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 11 ทาน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปน 
กรรมการอิสระ 

• คณะกรรมบริหารความเสี่ยง วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู  
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 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดอํานาจ  
หนาท่ีของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน เพ่ือมิใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได 

1.4 คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน 
 

http://www.yarnapund.com/
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2. มุงเนนใหบริษัทฯ มีแนวการปฏิบัติงานดานกํากับดูแลกิจการแบบมีสวนรวม  
2.1  กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองมีกรรมการบริษัท เขารวมการประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของกรรมการท้ังหมด และกําหนดวิธีการลงมติในการประชุม พรอมกําหนดใหสํานักงานเลขานุการจัดเตรียม
เอกสารขอมูลประกอบการชุม กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

2.2 กําหนดใหมีชองทางการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงการแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย 
โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียมีชองทางการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุง การบริหารจัดการ โดยผานเลขานุการของบริษัทฯ 

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหผูบริหารและ
พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการวัดผลการดําเนินงานในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไว และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งมีผล
เช่ือมโยงกับอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับ ตามโครงสรางของบริษัทฯท่ีมีโครงสรางสอดคลองกับบริษัทอ่ืนในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

2.5 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ  กําหนดแผนเยี่ยมทุกโรงงานเปนประจําทุกเดือน โดยเปด
โอกาสใหผูบริหารในสวนโรงงานไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปรับปรุงแตละโรงงาน เพ่ือ
สอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการปฎิบัติงาน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังท่ีสามารถคํานวณเปน
ตัวเงิน และไมเปนแตเงิน 

3.  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัท มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของ
บริษัท ท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใหความรูแก
กรรมการ รวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ีไม
บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารและพนักงานท่ีทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะ
เปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอ่ื น และกําหนดให ผูบริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน  
 
9.2 การตอตานการทุจริต 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   ท้ังน้ี เพ่ือใหครอบคลุมถึงพนักงาน  คูคา  ลูกคา  และผูมีสวน ไดเสียทุกกลุมท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ   จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ    ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย  เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
  

1. สํารวจรายการมีสวนไดเสียของตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งแตกรรมการ ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานท่ีมีสวนได

เสีย เพ่ือหาแนวทางปองกันการจัดแยงทางผลประโยชน ท่ีจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ัน 

2. สงเสริมความรูผานหลักสูตรทางจริยธรรม สําหรับผูบริหารทุกระดับและพนักงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

3. ผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนการกระทําท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย

ตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว และโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันผิดกฏหมาย 
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10.1 นโยบายภาพรวม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติอยางตอเนือง ดานการปฏิบัติตอคูคาและผูมีสวนไดเสียกับองคกรอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม โดยเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมสิทธิดานทางศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิทางการเมือง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญา  
 

1.1 การแขงขันท่ีเปนธรรม 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง สื่อสารและทําความเขาใจกับบุคลากรของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม

เง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันไวกับลูกคา หรือจําหนายอยางเครงครัด เปนธรรมตามขอตกลงตางๆ ท่ีไดใหพันธะสัญญาไวในการดําเนิน
ธุรกิจรวมกัน  กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข

ปญหา  

สงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม รวมถึงการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง 
เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอจําหนาย เพ่ือใหทราบเก่ียวกับสินคา การบริการ  

 
1.2 สงเสริมความรับผิดชอบตอคูคา 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวของระหวางพนักงานทุก
ระดับช้ันกับผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา ของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมเปนธรรมและไมเสมอภาคใน
การดําเนินธุรกิจระหวางผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา แตละรายของบริษัทฯ 

จัดใหมีโครงการการเยี่ยมชมผูขาย ผูรับจางชวง เพ่ือใหคําแนะนําและรวมพัฒนาใหผูขาย ไดมีระบบการผลิตเปนท่ี
ยอมรับ รวมถึงกําหนดเปาหมาย การรายงาน การพัฒนาศักยภาพของผูขาย เปนหน่ึงในเปาหมายสําคัญท่ีจะสงเสริมใหองคกร 
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
1.3 การเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน  ทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธ์ิ   สิทธิบัตร  สิทธิทาง
ศีลธรรม  อยางเครงครัด กําหนดนโยบายไวในจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคูคา สงเสริม ใช
สินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 

1.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
และเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ท้ังในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และการ
พัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพ  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน มี
สุขอนามัยท่ีดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพอยางท่ัวถึง ดังน้ี 

1. กําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหทําหนาท่ีในการเขารวม
ประชุมกับตัวแทนของพนักงานในการรับเรื่องรองเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตางๆ เพ่ือใหพนักงาน
เกิดสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีดี 

2. กําหนด ใหมีการปรับปรุงสวัสดิการท่ีเหมาะสมจําเปนกับพนักงาน ใหมีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาอาหาร คาครองชีพ เปนตน 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
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3. กําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีการสํารวจ ตรวจสอบสภาพแวดลอมการปฏิบัติ โดยเบ้ืองตนตอง
เปนไปตามกฎหมาย และมีการพัฒนาความรู รวมถึงการตรวจติดตามอยางใกลชิดในกรณี เกิดเหตุอันเช่ือไดวาจะทํา
ใหพนักงานมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

4. จัดใหมีการรายงานเรื่องความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกสัปดาห รวมถึงกําหนดใหตอง
มีการบยายผลของการกําหนดแนวทางวิธีการปองกัน รวมถึงมีการอธิบายถึงเหตุอันควรปฏิบัติ และเหตุไมควร
ปฏิบัติ เพ่ือสื่อสารใหทราบท่ัวกันท้ังองคกร 

 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด อยางเสมอภาค และเปนธรรม 

โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียน และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสูการพัฒนาและจัดการท่ี
ยั่งยืนขององคกร 

 
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนการปฏิบัติและการนําพาองคกรใหอยูในระดับสากล ทางดานสิ่งแวดลอม ทําการสงเสริมให
ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามขอกําหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001 : 
2004)  จัดใหมีกิจกรรม Big Cleaning Day  และสงเสริมใหมีกิจกรรมการประกวดพ้ืนท่ี 5 ส  เพ่ือใหพนักงานมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีดี สวนในกระบวนการผลิตไดใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคาตลอดจนมีมาตรการควบคุม บําบัด และวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังภายในและพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ  
 
 การดําเนินงานสําหรับป 2554 

(1)  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการทรัพยากรนํ้า 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชนํ้า โดยนํ้าท่ีออกจากการกระบวนการผลิตและสํานักงานท่ีผานการบําบัดกอน

ปลอยคืนสูธรรมชาติ โดยบริษัททําการตรวจวัด ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานการระบายนํ้าท้ิง 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 

บริษัทมีการจัดประเภทและมีมาตรการในการจัดการการกับของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ 
และมีการตรวจสอบ พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ อยางเปนทางการอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรวาจะเกิดการปฏิบิติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติท่ีมี
ความชัดเจน พรอมท้ังสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

มีการประเมินและรายงานกากของเสียอันตราย (รง.6), เศษไม, ลังไม, เศษกระดาษ, กระดาษ, เศษพลาสติก, 
กลองพลาสติก, เศษโลหะ, เศษโลหะผสม, กากส,ี เศษผา, ถุงมือปนเปอนและหมึก, นํ้ายา T417S, Magnafilm 31 
ภาชนะปนเปอนทินเนอร (สก.2) ซึ่งผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
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• ขยะท่ัวไป : ปริมาณขยะของโรงงาน 1 และโรงงาน 2  มีแนวโนมลดลงจากป 2553 เมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแตตนปเปนตนมา ปริมาณขยะรวมท้ังหมด 137.04 ตัน  สวนป 2554 มีท้ังหมด 119.27 ตัน   

• เศษวัสดุใชแลว : ปริมาณการขายเศษวัสดุใชแลวสําหรับป 2554  เพ่ิมข้ึนจากป 2553 โดยจํานวนเพ่ิมข้ึน
มากท่ีสุดจะเปนเศษลังไม 

• เศษโลหะ  :  ปริมาณการขายเศษวัสดุใชแลวสําหรับป 2554  เพ่ิมข้ึนจากป 2553 โดยจํานวนเพ่ิมข้ึนมาก
ท่ีสุดจะเปนเศษเหล็ก 
 

ขยะของเสียอันตราย 
ปริมาณการขายขยะของเสียอันตราย สําหรับป 2554 รวมปริมาณท้ังโรงงาน 1, 2 และโรงงาน 3ท้ังหมด 

295.32 กิโลกรัมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวาป 2553 เน่ืองจาก Volume การผลิตเพ่ิมพรอมจํานวนพนักงานเพ่ิม
ตามลําดับ ขยะของเสียอันตรายท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ เศษผา และถุงมือปนเปอนนํ้ามัน 

 
(3) การปองกันมลภาวะและเฝาระวังตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน   

มีการประเมินจากการตรวจวัดเสียง, แสงสวาง, ฝุน, ความรอน และสารเคม ี ท้ังโรงงาน 1, โรงงาน 2 และ
โรงงาน 3 ผลการประเมินผาน ตามเกณฑมาตรฐาน 

 
มลพิษอากาศ 
ท้ังโรงงาน 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 และตรวจสอบระบบไฟท้ังโรงงาน  ผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 
10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดตอสังคม 
 
  บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา ดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งนําไปสูความเจริญเติบโตขององคกร
อยางยั่งยืน จึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง   
จัดทําโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และลดการ
ใชพลังงาน เพ่ือเปนการรณรงค สงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวม และเพ่ือใหไดขอมูลในการบริหารเชิงลึก 
  
 นอกจากน้ี บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารความเสี่ยง 
ท้ังดานการดูแลพนักงาน การสรางพนักงานใหเปนคนเกงและคนดี การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจและการสรางโอกาสใหกับสังคม 
โดยครอบคลุมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบดวย บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด และบริษัท วายเอ็นพี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  โดยการปฏิบัติงานของพนักงาน ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียนโดยตรงตอฝายทรัพยา
บุคคลของบริษัท 
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10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process) 
 บริษัทฯ สงเสริมการอยูรวมกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุข โดยมุงเนนท่ีการสรางโอกาสดานการศึกษาและอาชีพแก
กลุมเยาวชนและผูดอยโอกาสโดยเฉพาะดานอาชีวศึกษาใหมีความรู พ่ึงพาตนเอง มีความเขมแข็งสามารถอยูไดดวยตนเอง อีกท้ัง
มุงเนนกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนท้ังใกล  และชุมชนตามภูมิลําเนาเกิดของพนักงาน
บริษัท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน 
 

1. ดานการศึกษา 
บริษัทฯ สนับสนุนดานการศึกษาของบุคลากร โดยเขารวมโครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ในระดับอาชีวศึกษา พรอม

เอ้ือเฟอสถานท่ีประกอบการของบริษัทฯ ใชเปนสถานท่ีศึกษา พนักงานของบริษัทจะไดฝกปฏิบัติงานจริงรวมกับ
สายการผลิตและไดเรียนรูประสบการณตางๆ จากชีวิตการทํางาน อีกท้ังยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการตางๆ  

บริษัทฯ กําหนดใหมีโครงการแจกทุนการศึกษาบุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับท่ีดี และกําหนดให
สามารถเขารวมประกวดในโครงการสําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน การวาดรูประบายสี เขียนเรียงความในวันพอและวันแม 

 

 
 

2. ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมของพนักงานกับชุมชน 

 2.1 คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ท้ังในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน 
การแตงตั้ง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับ
พนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ   

ในป 2554 บริษัทฯ ไดผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน 
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 2.2 ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมกับชุมชน 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานไดทําความดี โดยสนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทองถ่ิน  เชน โครงการอุปสมบทหมู  โดยจําพรรษาในวัดเขาดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูใกลเคียงพ้ีนท่ีโรงงานของบริษัทฯ ตลอดจนรวมสนับสนุนกิจการตางๆ ท่ีทางวัดจัดข้ึน 

จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เชน เทศกาลสงกรานต 
ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีทอดกฐิน จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการทําบุญตักบาตรในโอกาส
สําคัญตางๆ ของบริษัท  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตชุมชนรอบขางโรงงานโดยจัดใหเจาหนาท่ีฝาย
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ สํารวจสภาพความเปนอยูของชุมชน และปรับปรุงใหมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 
 

3. ดานการชวยเหลืออ่ืนๆ 

• โครงการหยดนี้ เพ่ือนองรวมกับสภากาชาดไทย 
 

 
 

• โครงการอบรมอาสาสมัครจารจร รวมกับ สภ. ราชาเทวะ ภ. จว. สมุทรปราการ 
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10.5 การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   ท้ังน้ี เพ่ือใหครอบคลุมถึงพนักงาน  คูคา  ลูกคา  และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ท้ังในประเทศและตางประเทศ   จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ    ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย เพ่ือใหบริษัทฯ 
สามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีกําหนดไว
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11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ  4 ทาน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีสํานักตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ทําหนาท่ีสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับการสอบทาน
และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการใชทรัพยากรของบริษัทอยางคุมคา ไดปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไวตรวจสอบและทบทวนระบบควบคุมภายในใหมีความ
ความถูกตองและทันสมัยตามสถานการณท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกัน และลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ตลอดจนถึงการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีความถูกตอง เช่ือถือได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  ดังน้ันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมี
ความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
 

องคกรและสภาพแวดลอม 
บริษัทฯไดมีการจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 2554 โดยมีเครื่องมือช้ีวัดและการตรวจสอบ (KPI) การบริหาร

จัดการรายเดือนเพ่ือใหเปนไปตามแผนธุรกิจและอยูในกรอบตามท่ีระบุไว    โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระและ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาลผานทาง
โครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารการผลิตโดยนําระบบ TPS มาใชในการบริหารจัดการตลอดจนถึง
การไดรับการรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม  ISO/TS 16949 และ ISO 14001 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของบริษัทฯเปนอยางดีวา สามารถผลิตงานไดอยางมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาและสงมอบตรงตามเวลาท่ีนัด
หมาย 

 
การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือท่ีจะคอยกํากับดูแลใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงและ

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในทุกมิติของการปฏิบัติงาน  แลวนําผลท่ีตรวจพบหรือวิเคราะหแลวคาดวาจะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
แจงใหผูบริหารระดับสูงตลอดจนผูรับผิดชอบทุกๆระดับไดรับทราบเพ่ือนําไปหามาตรการในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสามารถ
ควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 
กิจกรรมการควบคุม 
บริษัทฯไดมีการควบคุมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยจัดใหมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ

การอนุมัติในแตละระดับไวเปนรายลักษณอักษร   ตลอดจนมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชทรัพยสินของบริษัทในทางท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชอยางสูงสุด 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
การพิจารณาวาระตางๆ ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะไดรับขอมูลสําคัญในลักษณะของรายงานเชิงวิเคราะห

เปรียบเทียบหลักการและเหตุผลรวมท้ังเอกสารสนับสนุนตางๆ เปนการลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัทฯมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการใหคําแนะนําดานขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป  2554 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 4 ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไป

ตามท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ดังน้ี 
 

1. พลโทไตรรัตน    ปนมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวกัญญา     บุศยารัศมี         กรรมการตรวจสอบ 
3. พลตํารวจตรีวันชัย    วิสุทธินันท         กรรมการตรวจสอบ 
4. นายปยพร                  ลิ้มเจริญ                       กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาท่ี โดยในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง และ
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลกิจการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญของงานท่ีปฏิบัติไดดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของป 2554 รวมกับผูบริหารของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท วาไดมี
การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอ  ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ตางๆ  รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทํางบการเงิน โดยไดหารือรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือใหงบการเงินของบริษัท มีความถูกตองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

2. สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสม เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ  รวมถึงสอบทาน
ขอเสนอแนะ และผลการปฏิบัติการแกไขตามขอเสนอแนะจากการเขาทดสอบระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี ประจําป 
2554 อน่ึงไดมีการตั้งขอสังเกตจากผูสอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทยอย ทางผูบริหารบริษัทแมท่ีเปนผูถือหุน
ใหญก็กําลังดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมเขาไปเพ่ือดําเนินการแกไขซึ่งคาดวาจะดําเนินการแกไขปญหาตางๆสําเร็จไดดวยดี
หลังจากกรรมการใหมเขาไปบริหารงานแลว 

3. รับทราบการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําไปปฏิบัติการปองกันแกไขเพ่ือรับมือกับสถานการณ
ตางๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและสามารถรับมือไดกับความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

4. พิจารณาคัดเลือกและ เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีน้ัน รวมถึง
ประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. รวมประชุมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยไมมีฝายจัดการเพ่ือหารือในประเด็นสําคัญเก่ียวกับงบการเงิน 
6. สอบทานการปฏิบัติงานสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย และนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี  ใหมีความทันสมัยและถูกตอง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางอิสระในการพิจารณาและใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ท่ีตรวจสอบแลวมีผลท่ีมี

นัยสําคัญท่ีอาจจะทําใหบริษัทเกิดความเสียหายได   จึงเห็นวาบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได มีการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทและไมมี
ขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ 
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11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 

1) ช่ือ และตําแหนง 
นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ  ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  

 
2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของ 

• ปริญญาโท Executive – MBA  มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
   

3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ 
ประสบการณทํางาน 

  2555 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 
  2550 – 2555  ผูจัดการฝายบัญชี  บริษัท พีเอสที แอ็คเซซ จํากัด  
  2547 – 2550 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 
  2546 – 2547 เจาหนาท่ีตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี AST 
  2544 – 2546 เจาหนาท่ีตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีสุทธิธรรมและเพ่ือน 
 
  ประวัติการอบรม 

• New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• CPIAT  รุน 19  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
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12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  
 
  คณะกรรมการของบริษัทไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยงในอนาคตจะตองมีการจัดเสนอใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมเหตุสมผล และมีนโยบาย
การกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก 

 ป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอ่ืนเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่อง
ดังกลาว ตอมาวันท่ี 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน 
กลต. วาผูสอบบัญชีทานอ่ืน “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ” 
ซึ่งตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ดังน้ี 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 37.35 ลานบาท 
ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 และคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหน้ีคงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ 

 
ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือชําระหน้ี แตยังไมได

รับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ 
ในขณะน้ีอาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ
ในเรื่องน้ีตอไป 
 
 

12. รายการระหวางกัน 
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12.2 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต  
 
ในระหวางป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเปนปกติ 

1) บริษัท วาย เอส ภัณฑ  จํากัด (YSP) 

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 9.55  โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย  

  
 
 
 
 
 

ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ(ลานบาท) รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 
ป 2554 

1) -  รายไดจากการขายสินคาและ
ใหบริการ 

      - ลูกหน้ีการคา  

5,017.99 
 

584.21 

บริษัทจําหนายช้ินสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต TOYOTA 
และช้ินสวนรถยนตขนาดเล็กอ่ืนๆ ใหแก YSP ตามปกติการคา  
 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

2)  - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ 

- เจาหน้ีการคา 

4,284.58 
 

2,286.20 

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ไดแก เหล็กทอ เพ่ือนํามาใชดําเนินการผลิต
ช้ินสวนทอไอเสีย ตามปกติการคา 
 บริษัทซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินคาจาก YSP เปนเงินเช่ือ
ตามปกติการคา 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

3)   - รายไดอ่ืนดอกเบ้ียรับและเงินปน
ผล 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

17.71 
 

               0.82 

เปนรายไดคาเชาท่ี YSP เชาพ้ืนท่ีสํานักงานของบริษัทรวมถึง
เงินปนผลท่ีบริษัทไดรับประจํา 
 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

4)    – เจาหน้ีอ่ืน 
- ดอกเบ้ียจายและคาใชจายอ่ืน 

10.65 
52.91 

บริษัทซื้อสินคาจาก YSP และคางชําระเกินกําหนด ราคาตลาด 
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2) บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย)  จํากัด (YDT) 

 

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 30 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 
ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ(ลานบาท) รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

ป 2554 
 3.1)  - รายไดจากการขายสินคาและ

ใหบริการ 
         - รายไดอ่ืนและดอกเบ้ียรับ                                            
         - ลูกหน้ีการคา 

1.4 
 

- 
0.15 

บริษัทยอยผลิตแมพิมพโลหะสําหรับงานข้ึนรูปช้ินสวนรถยนต
จําหนายใหแก YDT  
 
 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

3.2)  - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ
ใหบริการ 

        - เจาหน้ีการคา 

20.76 
 

2.9 
 

บริษัทฯ วาจาง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ดวยระบบ
กระแสไฟฟาสําหรับงานข้ึนรูปช้ินสวนรถยนต และจางผลิต
แมพิมพโลหะตามปกติการคา 
 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราว 

 

- ไมมี - 
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สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
 

งบการเงิน 
รายงานผูสอบบัญช ี
งบการเงินรวมป 2551 
ผูสอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 : อําพล  จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : วรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคานแตนท  

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : นริส  เสาวลักษณสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคาน

แตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางมีเง่ือนไข โดยถือเปนการถูก

จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ในสวนของสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ตามวิธีสวนไดเสียสิ้นสุดวันท่ี 31  
ธันวาคม  2551 ของบริษัท วอรคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งงบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวอยูในระหวางการใหผุตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมตรวจสอบบัญชี  และในสวนของ
นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวัดมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในงบการเงินรวม  ซึ่งบริษัทรวมท้ัง 3 แหง
รับรูท่ีดินดวยวิธีราคาทุน  ท้ังน้ีบริษัทรวมท้ัง 3 บริษัทกําลังอยูในระหวางดําเนินการประเมินราคา
ท่ีดินโดยผูประเมินอิรสะ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2552 ดังน้ันเงินลงทุนในบริษัท
รวม และสวนเกินจากการตีราคาท่ีดินในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2551 จึงยังไมได
รวมผลกระทบของนโยบายบัญชีท่ีแตกตางกัน  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะงบการเงินของ
บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) ถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

งบการเงินรวมป 2552 
ผูสอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 : อําพล  จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : วรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคานแตนท  

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 
 : นริส  เสาวลักษณสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคาน

แตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นตอรายการบันทึกรับรูผลการ
ตีราคามูลคาท่ีดินตามวีธีท่ีตีใหมตามท่ีฝายบริหารรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องขอใหแกไขงบการเงินป 2551 ไตรมาส1และไตรมาส2 ป2552 
ตอรายการปรับปรุงดังกลาวท่ีไมสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลคาราคาท่ีดินตามวิธีท่ีตี
ใหมท่ีบริษัทมาปรับปรุงไดตามรายงานลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552  

 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  
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งบการเงินรวมป 2553 
ผูสอบบัญชี  :  นายเจษฎา  หังสพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3759 บริษัท  กรินทร  

   ออดิท จํากัด  
:  นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899  บริษัท กรินทร   
    ออดิท จํากัด  
:  นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  บริษัท กรินทร  
    ออดิท จํากัด  

สรุปรายงานผูสอบบัญชี  : 1)  การตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  บริษัทมีการวางแผนการตรวจนับ 
สินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับผูสอบบัญชี  แต 
สินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาท่ีใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ี 
ประมาณการไว ทําใหบริษัทไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอด 
ตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีได และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหเปนท่ี 
พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือดังกลาวได  
2)  บริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ลานบาท 
เปนสินทรัพยแทนท่ีจะบันทึกเงินท่ีจายดังกลาวเปนคาใชจายของป 2553 โดยบริษัทไดช้ีแจงวา 
บริษัทมีนโยบายงดจายเงินโบนัสประจําป 2553 เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน แตเน่ืองจาก
บริษัทเกรงวาจะเกิดผลกระทบดานแรงงานจากเหตุประทวงหยุดงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
จายเงินรางวัลลวงหนาใหแกพนักงานท่ีจะกลับมาในป 2554 โดยมีเง่ือนไขหามประทวงหยุดงาน
ในป 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานเปนคาใชจายอาจจะทําใหขาดทุน
สุทธิเพ่ิมข้ึนจํานวน 78.42 ลานบาท ( 0.03 บาทตอหุน) และสินทรัพยและสวนของผูถือหุน
อาจจะลดลงจํานวน 78.42 ลานบาท 
3)  บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ในบริษัทยอยแหงหน่ึงท้ังจํานวน เน่ืองจาก
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีข้ึนจากปกอนและสามารถสราง
กระแสเงินสดไดในอนาคต โดยอางอิงผลการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวท่ี
ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแหงหน่ึงตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งเปน
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทยอยท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินกิจการในอนาคต ท้ังน้ี ผูประเมินราคามีการประเมินราคาหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวดวย  นอกจากน้ีบริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหน้ีสินของบริษัท
จํานวน 3,025 ลานบาท 
4) บริษัทยังไมสามารถพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของบัญชีลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหน่ึงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป เน่ืองจากบริษัทอยูระหวางการรอผลการตรวจสอบขอมูลภายในของผูบริหารของ
บริษัทยอยดังกลาว 
5) บริษัทบันทึกราคาท่ีดินตามมูลคาตลาดเน่ืองจากมูลคาตลาดต่ํากวาราคาทุน โดยมูลคาตลาด
น้ันไดรับขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินและ            
ท่ีดินท่ียังไมไดใชงานแปลงหน่ึง รวม 4 ครั้ง โดยการประเมินราคาครั้งลาสุด ผูประเมินราคา
อิสระไดประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับท่ีดินใกลเคียงท่ียังไมไดถมท่ีดิน และผู
ประเมินราคาอิสระดังกลาวไดกําหนดเกณฑคาถมท่ีดินเฉลี่ย 1.78 ลานบาท ตอไร ตามราคาท่ี
สอบถามจากผูรับเหมาท่ีดินในปจจุบัน และกําหนดความสูงของช้ันดินถม  โดยยึดถือจากรายงาน
การทดสอบความหนาแนนของดินเปนเกณฑในการคํานวณ นอกจากน้ี ธนาคารเจาหน้ีอยู
ระหวางการประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และเปนผูรับภาระดําเนินการประเมิน
ราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง อน่ึงบริษัทไดมีหนังสือขอรับความเห็นจากสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหแนใจวาวิธีการประเมินราคาดังกลาวแสดงมูลคาตลาดของท่ีดินหรือไม เพียงใด   
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6)  บริษัทยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคาร และเครื่องจักร (ราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน             
การบัญชี เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เน่ืองจากจนถึงปจจุบันบริษัทยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเน่ือง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553    โดย
บริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยวิธีราคา
ตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด 
7) บริษัทบันทึกบัญชีตั้งหน้ีโดยใชเลขท่ีของเอกสารการตั้งหน้ีท่ีเรียงลําดับไมตอเน่ือง โดยบริษัท
ใหเหตุผลวาเน่ืองจากเปนปญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ีบริษัทมีการออกใบเพ่ิมหน้ี
กับใบลดหน้ีใหกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันในระหวางป โดยปจจุบันขาพเจาไดรับหนังสือยืนยันยอด
คงเหลือในบัญชีลูกหน้ีและเจาหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน แตยังไมไดรับหนังสือยืนยันยอดของ
รายการซื้อ ขาย เพ่ิมหน้ี และลดหน้ีของบริษัทท่ีเก่ียวของกันดังกลาว เน่ืองจากผูสอบบัญชีไดสง
หนังสือยืนยันรายการ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 และยังไมไดรับการตอบกลับ 

8)   ผูสอบบัญชีตรวจพบประเด็นท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินของ

บริษัทยอยดังกลาว ดังน้ี 

 8.1 บริษัทยอยมีการวางแผน การตรวจนับสินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลา

ในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับขาพเจา แตสินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาท่ีใชใน

การตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ีประมาณการไว ทําใหบริษัทยอยไมสามารถสรุปผลการ

ตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอดตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชี 

 

 8.2 บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาขายลดลูกหน้ีการคาจํานวน 33 ราย ซึ่งมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีจํานวน -0- บาท (สุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 53.70 ลานบาท) ใหแก

บุคคลภายนอกรายหน่ึงในราคา 26.85 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยยังไดรับชําระเงินตรงตาม

กําหนดในสัญญามาโดยตลอด 

 8.3 บริษัทยอยยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคารและเครื่องจักร 

(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เน่ืองจากจนถึงปจจุบันบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนตอเน่ือง โดยบริษัทยอยมีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553 

ดวยวิธีตนทุน 

 8.4 การตรวจนับเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553 จํานวน 34.41 ลานบาท ในวันท่ี 24-25 มีนาคม 2554 ผูสอบบัญชีไมอาจใหความเช่ือมั่น

ในผลการตรวจนับเครื่องมือเครื่องใชของบริษัทยอยได เน่ืองจากบริษัทยอยไมไดจัดใหมีระบบ

การควบคุมภายในเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใช   

 8.5 บริษัทยอยอาจมิไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจายชําระคืนเงิน

กูยืมจากบุคคลภายนอกอยางเพียงพอ อีกท้ังในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 กรรมการทาน

หน่ึงท่ีเคยเปนผูบริหารของบริษัทยอย ไดนําเงินสวนตัวชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีเงินกูยืม

บุคคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอย รวมเปนเงินจํานวน 62.40 ลานบาท  โดยผูสอบบัญชีได

สงหนังสือยืนยันยอดไปยังเจาหน้ีเงินกูยืมบุคคลภายนอกและเจาหน้ีเงินกูยืมกรรมการ เมื่อวันท่ี 

28 มิถุนายน 2554 แตยังไมไดรับการตอบกลับในขณะน้ี โดยบริษัทและผูบริหารชุดปจจุบันของ

บริษัทยอยกําลังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก 
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นอกจากน้ี  ผูสอบบัญชีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพ่ือใหดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลของการตรวจสอบยังไมแลวเสร็จ 

 8.6 บริษัทยอยมีการค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหน่ึงของบริษัท วงเงิน 

3,025 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 เจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาวไดยื่นฟองบริษัท

และบริษัทยอยในฐานะหน่ึงในผูค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพยท่ีฟองรอง 2 ,795.84 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของเงินตนจํานวน 2 ,611.12 ลานบาท นับจากวันฟอง

จนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น โดยปจจุบันคดียังไมสิ้นสุด 

9) บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และม ี

หน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหน้ี

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ํา

ประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหน่ึงบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหน้ี ไถถอน จํานอง บอก

กลาวลมละลาย ดังน้ัน การดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทในอนาคตข้ึนอยูอยางมากกับ ก) ผล

ของการเจรจากับเจาหน้ีสถาบันการเงินเก่ียวกับการพิจารณาเง่ือนไขการใหสินเช่ือใหมให

สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบ

ความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ  และหลักทรัพยของ

บริษัทอาจเขาเกณฑ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมี

คานอยกวาศูนย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

จัดทําข้ึนตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานตอเน่ือง ดังน้ันงบการเงินน้ีจึง

ไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย

หรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถ

ดําเนินงานตอเน่ืองไปได  

10) เน่ืองจากเรื่องกลาวไวในวรรคกอน ๆ มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบ

การเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2553  ดังน้ันขาพเจาจึง

ไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน  

11) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชี ไดใหสังเกต 

     11.1  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5. บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัท 

    ยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  

11.2  บริษัทอยูระหวางการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

                              สําหรับงวดป 2552 ข้ึนใหม เพ่ือใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปดังกลาวใหม 

                     12) บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเก่ียวกับ (1) การบันทึกท่ีดินดวย 

วิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ (2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใชดําเนินงานเปน

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ ( 3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเก่ียวของตามสัดสวนท่ีขาย  ผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบข้ึนใหม

ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว 

 

 



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

 61 

งบการเงินรวมป 2553(ฉบับแกไข) 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท
แอท 

นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี : 

1)  ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 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

ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหไดมาซึ่งหลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการสินคา

คงเหลือได ซึ่งเปนสถานการณถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ 

2) บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ือง

และแสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน

อิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน 

265.53 ลานบาท และในขณะน้ีฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 
3) บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
หลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 
ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม และวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 37.35 
ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

 ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน

รายการหรือชําระหน้ี          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยาง

อ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ีอาจมีผลกระทบตอ

แผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ

ในเรื่องน้ีตอไป และขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการดังกลาวได 
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4) สําหรับงบการเงินรวม เน่ืองจากความไมแนนอนจาก 

a. มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด(อาคารและเครื่องจักร) 
ตามท่ีกลาวในวรรค 3 

b. ความไมแนนอนของรายการรับและจายในบัญชี “เงินกูยืมจากกรรมการ” สุทธิจํานวน 57.9 
ลานบาท ตามท่ีกลาวในวรรค 4 และ 

c. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หากขาพเจาสามารถรวบรวมหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบสินคา
คงเหลือ ตามท่ีกลาวในในวรรค 2 

อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

5) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกต 

a. บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง มีขาดทุนสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ลานบาท และ 1,469.88 ลานบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุ น  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ลานบาทและ 598.38 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลําดับ  และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 
5,947.09 ลานบาท และ 5,193.04 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  
โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหน่ึงบอกกลาวเลิกสัญญาให
ชําระหน้ี ไถถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และการไม
สามารถจายชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีไดมีการขอขยายไวกับสถาบันการเงินสองแหง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 23 และการถูกฟองรองจากเจาหน้ีสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแหง
หน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 และจากการท่ีเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 ผูถือหุนมีมติไม
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ัน การดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทในอนาคตข้ึนอยูอยาง
มากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจาหน้ีสถาบันการเงินเก่ียวกับการพิจารณาเง่ือนไขการใหสินเช่ือใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จใน
อนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีช้ีใหเห็นความไมแนนอน
อยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทและบริษัทยอย และหลักทรัพยของบริษัท
อาจเขาเกณฑถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ี บริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหน้ีกับสถาบันการเงิน

สวนใหญแลว 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําข้ึนตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงาน
ตอเน่ือง ดังน้ัน     งบการเงินน้ีจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการ
จัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองไปได 

b. ดังท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางขอ 32 บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลัง
ตองบการเงินงวดกอนเก่ียวกับ  

(1) การบันทึกท่ีดินดวยวิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ  

(2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใชดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ  
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(3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเก่ียวของตาม
สัดสวนท่ีขาย 

ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบข้ึนใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว 

6) ขอมูลอ่ืน 

งบการเงินของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานวาไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินเน่ืองจากมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน
ของขาพเจา และตอมาเมื่อวันท่ี  30 สิงหาคม 2554 สํานักงาน กลต. ไดมีคําสั่งใหบริษัทและบริษัทยอย
แกไขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมในประเด็นดังตอไปน้ี และผลการแกไขปรากฏตามท่ี
กลาวตอไปน้ี 

ก. ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแก YNPE เพ่ิมเติมใหครบท้ังจํานวน 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแก YNPE แลวเปน
จํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2.7 

ข. จัดใหมีการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรและโรงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมท้ังบันทึกคาเผื่อการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการดอยคาทรัพยสิน 

การปรับปรุง  : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.2 บริษัทไดพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด พบวาเครื่องจักรของบริษัทเปนระบบท่ีใชในการผลิตตามปกติใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมท่ีมีผลใหเครื่องจักรเกิดการลาสมัย 
บริษัทไดใชเครื่องจักรดังกลาวในการผลิตตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏผลการดําเนินงานของบริษัท
ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบันมีแนวโนมดีข้ึนเปนลําดับโดยแสดงผลกําไรข้ันตน ดังน้ันจึง ไมมีขอบงช้ีวาจะ
เกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัท  

นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจมากข้ึน ฝายบริหารไดประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธีราคา
ทุนทดแทน (Cost approach) และพบวาราคาประเมินมีจํานวนสูงกวาราคาตามบัญชี 

สําหรับบริษัทยอย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ืองและ
แสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคา ในสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน 
265.53 ลานบาท และในขณะน้ีฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 

ค. บันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานเปนคาใชจายในป 2553 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกเงินรางวัลท่ีจายลวงหนาแกพนักงานจํานวนเงิน 78.42 ลานบาท เปน
คาใชจายในป 2553 แลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

ง. ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล ( YNPI) ใหเปนไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล 
(YNPI) แลวเปนจํานวนเงินรวม 139,039,235.59 บาทแลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
10 
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จ. ใหความรวมมือแกผูสอบบัญชีในการใหขอมูลและเอกสารตางๆ ในประเด็นท่ีผูสอบบัญชีระบุวา 
ไมสามารถตรวจสอบใหเปนท่ีพอใจไดเน่ืองจากถูกจํากัดขอบเขตโดยผูบริหารดังตอไปน้ี 

จ 1. เงินกูจากบุคคลภายนอกของ YNPE 

การปรับปรุง : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติ
ใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอ่ืนเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่องดังกลาว ตอมาวันท่ี 4 มกราคม 2554 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน กลต. วาผูสอบ
บัญชีทานอ่ืน “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป” หรือไม ซึ่งตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัท
ยอย (YNPE) ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 
27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลาน
บาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 37.35 
ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหน้ีคงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืม
จากกรรมการ 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือ
ชําระหน้ี แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจาก
ฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ีอาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ัง
ระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องน้ีตอไป 
จ 2. ราคาประเมินท่ีดินของโรงงานท่ี 3 

การปรับปรุง :บริษัทไดนําสงเอกสารหลักฐานพรอมรายการการประเมินแกผูสอบบัญชีโดยครบถวนแลว 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1.2 

จ 3. สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว 

จ 4. รายการซื้อขายเพ่ิมหน้ีและลดหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปกับ YSP 

การปรับปรุง  : บริษัทไดจัดใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพ่ิมหน้ีและลดหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวางปกับ YSP แลว 

จ 5. เครื่องมือ-เครื่องใชของ YNPE 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแลว 

จ 6. รายการขายลดลูกหน้ีการคา  

การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินคืนครบท้ังจํานวนตามสัญญาแลว 
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งบการเงินรวมป 2554 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76   

  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885   

  นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  

1) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในป 2557 

ขาพเจาจึงไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 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 และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหไดมาซึ่ง

หลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย

สถานการณ 

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย 

เอ็น พี     เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมี

หลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 ระหวางรอยละ 

6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอน

ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการ

ตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม และ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) 

ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

 1.     รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 

ลานบาท 

 2.    รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 

37.35 ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการ

หรือชําระหน้ี          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการ

อยางอ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ันอาจมี

ผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ังระบบ จึงคาดวาจะเริ่มการดําเนินคดีภายหลังการ

ปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ และตอมาวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

3/2558  มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการ

บริษัทยอย ( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่งศาลกําหนดใหไกลเกลี่ยกันในวันท่ี 19 มกราคม 

2559  อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการ

ดังกลาวได 

3) ขาพเจาเห็นวายกเวนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี

สินคาคงเหลือตามท่ีกลาวในวรรค 2  และผลกระทบจากความถูกตองของเจาหน้ีเงินกูยืมรอ
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การพิสูจน และลูกหน้ีรอการพิสูจน ตามท่ีกลาวในวรรค 3        งบการเงินรวมของ บริษัท 

ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป

สิ้นสุด     วันเดียวกันของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ

บริษัท โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุน

จากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 2,049.23 ลานบาท และ 

1,590.45 ลานบาทตามลําดับ และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปนจํานวนเงิน 2,322.21 ลานบาท และ 

2,346.29 ลานบาท ตามลําดับ  มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน เปนจํานวนเงิน 

8,911.45 ลานบาท และ 8,142.93 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึงความไม

แนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็

ตามฝายบริหารเช่ือมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองน้ันเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการ

ประนอมหน้ีกับสถาบันการเงินสวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพ่ิมยอดขายกับคูคารายใหญ 

รวมท้ังการเจรจาเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังน้ันงบการเงินน้ี

จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของ

สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไม

สามารถดําเนินงานตอเน่ืองไปได 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : 

YNPE)       มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ืองและแสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอด จนถึง

ปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักร

และอุปกรณโรงงาน) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557 

ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

จํานวน 190.43 ลานบาท  

6) บริษัทฯ ไดทบทวนการประเมินมูลคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและ

อุปกรณโรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ( Discounted cash 

flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดมีจํานวน

เงิน 72 ลานบาท ขณะท่ีมูลคาตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด 

(เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผื่อการ

ดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน 

370 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 ป 2554 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

 ตารางท่ี  1.  แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ   

         หนวย :  พันบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2554  2553  2552   

เงินสด 279.72 134.92 309.98 
ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคาสุทธิ 1,140.45 1,809.73 1,620.63 
สินคาคงเหลือ 475.25 609 883.01 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,079.14 2,788.06 3,009.54 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 5,678.39 6,680.51 7,800.17 
รวมสินทรัพย 8,747.50 10,560.09 11,400.26 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 478.48 531.85 2,532.29 
เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคาสุทธิ 2,940.65 3,322.52 3,137.40 
หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13.04 200.71 657.16 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 10,990.59 8,735.15 6,465.22 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 79.12 1,933.41 3,693.71 
รวมหน้ีสิน 11,069.71 10,668.56 10,158.94 
ทุนจดทะเบียน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
สวนเกิน(ต่ํากวา)มูลคาหุน 1,230.40 1,230.40 1,230.40 
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนอ่ืน - 513.61 364.28 
กําไร(ขาดทุน)สะสม -5,666.22 -3,452.48 -1,953.36 
หุนทุนรับซื้อคืน/หุนท่ีถือโดยบริษัทยอย - - - 
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ -2,322.21 -108.47 1,241.32 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 

 

ตารางท่ี  2.  แสดงผลกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ   

         หนวย :  พันบาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2554  2553  2552   

ยอดขายสุทธิ 8688.2 9555.81 6848.52 
รายไดอ่ืน 157.36 205.87 252.58 
รวมรายได 8859.13 9804.88 7120.38 
ตนทุนขาย 9,208.97 10,223.51 8,014.18 
คาใชจายในการขายและบริหาร 349.10 349.30 241.83 
รวมคาใชจาย 9,952.71 10,696.38 8,625.17 
EBITDA -261.08 41.75 -593.48 
คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย 832.50 933.26 911.30 
กําไรกอนด/บ และภาษีเงินได -1093.58 -891.51 -1504.79 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ -2,049.23 -1,455.30 -1,964.38 
กําไรตอหุน (บาท) -1.28 -0.91 -1.23 
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ตารางท่ี  3.  แสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

 

อัตราสวนทางการเงิน 2554  2553  
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.19 0.32 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) N/A -256.93 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -11.33 -8.12 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) N/A N/A 
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (เทา) 0.92 0.89 
อัตรากําไรข้ันตน (%) -5.99 -6.99 
EBIT Margin (%) -12.34 -9.09 
อัตรากําไรสุทธิ (%) -23.13 -14.84 

ตารางท่ี  4.  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2554 2553 

อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.08 39.53 
อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุนขาย -9.92 27.57 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดรวม -9.65 37.7 
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรวม -6.95 24.01 
อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ N/A N/A 
 
 

ตารางท่ี  5.  แสดงวงจรเงินสดของบริษัทฯ 
 
 

วงจรเงินสด 2554 2553 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.89 5.57 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 61.97 65.51 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 16.99 13.7 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 21.49 26.63 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา) 2.94 3.17 
ระยะเวลาชําระหน้ีเจาหน้ีการคา (วัน) 124.12 115.32 
วงจรเงินสด (วัน) -40.66 -23.17 
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14. การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับงบ

การเงินรวมสําหรับป 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 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 เน่ืองจากระหวางปเกิดอุทกภัยในประเทศไทย 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 ท่ีมีตนทุนขายรวม 10,233.51 ลานบาท โดยตนทุนขายผันแปรตามยอดขายท่ีลดลง 
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 (ดอกเบ้ียจาย) ประจําป  2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 954.93  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
391.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ  69.38  เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากในป 2554 บริษัทไดบันทึกดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดท้ัง
จํานวน       

1.3 กําไร (ขาดทุน)  
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 500.15 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 32.25 เมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะท่ี
มีตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 

2. ฐานะทางการเงิน 
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท หน้ีสินรวม 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 เน่ืองจากการลดลงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 1,002.12 ลาน
บาท ลูกหน้ีการคา จํานวน 650.27 ลานบาท สินคาคงเหลือจํานวน 133.75 ลานบาท  นอกจากน้ีระหวาง 

 
 
ปมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหน่ึง ทําใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 70.81 ลานบาท 
2.2 หนี้สิน         
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีหน้ีสินรวม 11,069.71 ลานบาท เพ่ิมข้ึน   342.67 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

3.19 เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากรายการท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวท่ีปรับปรุงรายการเปน
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หน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 3,113.07 ลานบาท และเจาหน้ีรอการพิสูจนจํานวน 90.30 ลานบาท โดยมีรายการท่ีลดลง
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2,113.91 ลานบาท เจาหน้ีการคาจํานวน 381.86 ลานบาท และหน้ีสินตามคําพิพากษา
จํานวน 225.42 ลานบาท  
 

2.3 สวนของผูถือหุน         
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมติดลบ 2,322.21 ลานบาท ติดลบเพ่ิมข้ึน 2,119.97 ลานบาท 

โดยป 2553 ท่ีติดลบจํานวน 202.25 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในป 2554  

สภาพคลอง 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 101.12 -2,049.23 
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 404.61 456.36 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -258.85 -59.15 
      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 320.82 -252.41 
กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -175.06 144.80 

  
บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 25 54 จํานวน 456.3 ลานบาท มีกระแสเงินสด

จากกิจกรรมการลงทุน 59.15 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 252.41 ลานบาท ท้ังน้ีกระแส
เงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน 144.80 ลานบาท   

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   
  

รายการ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญช ี

1 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช 
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา 
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน   
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

         3,350,000 
2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,250,000 

3 บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
750,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 5,350,000 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี  
 
ปจจัยหรือเหตุการณท่ีมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 
 
 ในการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน จะเปนสวนสําคัญท่ีจะมีผลตอการดําเนินงานตอไปของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน 
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สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
 

งบการเงิน 
รายงานผูสอบบัญช ี
งบการเงินรวมป 2551 
ผูสอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 : อําพล  จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : วรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคานแตนท  

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : นริส  เสาวลักษณสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคาน

แตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางมีเง่ือนไข โดยถือเปนการถูก

จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ในสวนของสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ตามวิธีสวนไดเสียสิ้นสุดวันท่ี 31  
ธันวาคม  2551 ของบริษัท วอรคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งงบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวอยูในระหวางการใหผุตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมตรวจสอบบัญชี  และในสวนของ
นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวัดมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในงบการเงินรวม  ซึ่งบริษัทรวมท้ัง 3 แหง
รับรูท่ีดินดวยวิธีราคาทุน  ท้ังน้ีบริษัทรวมท้ัง 3 บริษัทกําลังอยูในระหวางดําเนินการประเมินราคา
ท่ีดินโดยผูประเมินอิรสะ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2552 ดังน้ันเงินลงทุนในบริษัท
รวม และสวนเกินจากการตีราคาท่ีดินในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2551 จึงยังไมได
รวมผลกระทบของนโยบายบัญชีท่ีแตกตางกัน  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะงบการเงินของ
บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) ถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

งบการเงินรวมป 2552 
ผูสอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3277 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 : อําพล  จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4663  บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 : วรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4387  บริษัทเอส .เค.  แอคเคานแตนท  

เซอรวิสเซส  จํากัด 
 
 : นริส  เสาวลักษณสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5369  บริษัทเอส. เค. แอคเคาน

แตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นตอรายการบันทึกรับรูผลการ
ตีราคามูลคาท่ีดินตามวีธีท่ีตีใหมตามท่ีฝายบริหารรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องขอใหแกไขงบการเงินป 2551 ไตรมาส1และไตรมาส2 ป2552 
ตอรายการปรับปรุงดังกลาวท่ีไมสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลคาราคาท่ีดินตามวิธีท่ีตี
ใหมท่ีบริษัทมาปรับปรุงไดตามรายงานลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552  

 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  
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งบการเงินรวมป 2553 
ผูสอบบัญชี  :  นายเจษฎา  หังสพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3759 บริษัท  กรินทร  

   ออดิท จํากัด  
:  นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899  บริษัท กรินทร   
    ออดิท จํากัด  
:  นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  บริษัท กรินทร  
    ออดิท จํากัด  

สรุปรายงานผูสอบบัญชี  : 1)  การตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  บริษัทมีการวางแผนการตรวจนับ 
สินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับผูสอบบัญชี  แต 
สินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาท่ีใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ี 
ประมาณการไว ทําใหบริษัทไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอด 
ตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีได และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหเปนท่ี 
พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือดังกลาวได  
2)  บริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ลานบาท 
เปนสินทรัพยแทนท่ีจะบันทึกเงินท่ีจายดังกลาวเปนคาใชจายของป 2553 โดยบริษัทไดช้ีแจงวา 
บริษัทมีนโยบายงดจายเงินโบนัสประจําป 2553 เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน แตเน่ืองจาก
บริษัทเกรงวาจะเกิดผลกระทบดานแรงงานจากเหตุประทวงหยุดงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
จายเงินรางวัลลวงหนาใหแกพนักงานท่ีจะกลับมาในป 2554 โดยมีเง่ือนไขหามประทวงหยุดงาน
ในป 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานเปนคาใชจายอาจจะทําใหขาดทุน
สุทธิเพ่ิมข้ึนจํานวน 78.42 ลานบาท ( 0.03 บาทตอหุน) และสินทรัพยและสวนของผูถือหุน
อาจจะลดลงจํานวน 78.42 ลานบาท 
3)  บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ในบริษัทยอยแหงหน่ึงท้ังจํานวน เน่ืองจาก
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีข้ึนจากปกอนและสามารถสราง
กระแสเงินสดไดในอนาคต โดยอางอิงผลการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวท่ี
ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแหงหน่ึงตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งเปน
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทยอยท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินกิจการในอนาคต ท้ังน้ี ผูประเมินราคามีการประเมินราคาหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวดวย  นอกจากน้ีบริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหน้ีสินของบริษัท
จํานวน 3,025 ลานบาท 
4) บริษัทยังไมสามารถพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของบัญชีลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหน่ึงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป เน่ืองจากบริษัทอยูระหวางการรอผลการตรวจสอบขอมูลภายในของผูบริหารของ
บริษัทยอยดังกลาว 
5) บริษัทบันทึกราคาท่ีดินตามมูลคาตลาดเน่ืองจากมูลคาตลาดต่ํากวาราคาทุน โดยมูลคาตลาด
น้ันไดรับขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินและ            
ท่ีดินท่ียังไมไดใชงานแปลงหน่ึง รวม 4 ครั้ง โดยการประเมินราคาครั้งลาสุด ผูประเมินราคา
อิสระไดประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับท่ีดินใกลเคียงท่ียังไมไดถมท่ีดิน และผู
ประเมินราคาอิสระดังกลาวไดกําหนดเกณฑคาถมท่ีดินเฉลี่ย 1.78 ลานบาท ตอไร ตามราคาท่ี
สอบถามจากผูรับเหมาท่ีดินในปจจุบัน และกําหนดความสูงของช้ันดินถม  โดยยึดถือจากรายงาน
การทดสอบความหนาแนนของดินเปนเกณฑในการคํานวณ นอกจากน้ี ธนาคารเจาหน้ีอยู
ระหวางการประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และเปนผูรับภาระดําเนินการประเมิน
ราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง อน่ึงบริษัทไดมีหนังสือขอรับความเห็นจากสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหแนใจวาวิธีการประเมินราคาดังกลาวแสดงมูลคาตลาดของท่ีดินหรือไม เพียงใด   
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6)  บริษัทยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคาร และเครื่องจักร (ราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน             
การบัญชี เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เน่ืองจากจนถึงปจจุบันบริษัทยังมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนตอเน่ือง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553    โดย
บริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยวิธีราคา
ตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด 
7) บริษัทบันทึกบัญชีตั้งหน้ีโดยใชเลขท่ีของเอกสารการตั้งหน้ีท่ีเรียงลําดับไมตอเน่ือง โดยบริษัท
ใหเหตุผลวาเน่ืองจากเปนปญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ีบริษัทมีการออกใบเพ่ิมหน้ี
กับใบลดหน้ีใหกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันในระหวางป โดยปจจุบันขาพเจาไดรับหนังสือยืนยันยอด
คงเหลือในบัญชีลูกหน้ีและเจาหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน แตยังไมไดรับหนังสือยืนยันยอดของ
รายการซื้อ ขาย เพ่ิมหน้ี และลดหน้ีของบริษัทท่ีเก่ียวของกันดังกลาว เน่ืองจากผูสอบบัญชีไดสง
หนังสือยืนยันรายการ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 และยังไมไดรับการตอบกลับ 

8)   ผูสอบบัญชีตรวจพบประเด็นท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินของ

บริษัทยอยดังกลาว ดังน้ี 

 8.1 บริษัทยอยมีการวางแผน การตรวจนับสินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลา

ในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับขาพเจา แตสินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาท่ีใชใน

การตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ีประมาณการไว ทําใหบริษัทยอยไมสามารถสรุปผลการ

ตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอดตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชี 

 

 8.2 บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาขายลดลูกหน้ีการคาจํานวน 33 ราย ซึ่งมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีจํานวน -0- บาท (สุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 53.70 ลานบาท) ใหแก

บุคคลภายนอกรายหน่ึงในราคา 26.85 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยยังไดรับชําระเงินตรงตาม

กําหนดในสัญญามาโดยตลอด 

 8.3 บริษัทยอยยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคารและเครื่องจักร 

(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เน่ืองจากจนถึงปจจุบันบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนตอเน่ือง โดยบริษัทยอยมีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553 

ดวยวิธีตนทุน 

 8.4 การตรวจนับเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553 จํานวน 34.41 ลานบาท ในวันท่ี 24-25 มีนาคม 2554 ผูสอบบัญชีไมอาจใหความเช่ือมั่น

ในผลการตรวจนับเครื่องมือเครื่องใชของบริษัทยอยได เน่ืองจากบริษัทยอยไมไดจัดใหมีระบบ

การควบคุมภายในเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใช   

 8.5 บริษัทยอยอาจมิไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจายชําระคืนเงิน

กูยืมจากบุคคลภายนอกอยางเพียงพอ อีกท้ังในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 กรรมการทาน

หน่ึงท่ีเคยเปนผูบริหารของบริษัทยอย ไดนําเงินสวนตัวชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีเงินกูยืม

บุคคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอย รวมเปนเงินจํานวน 62.40 ลานบาท  โดยผูสอบบัญชีได

สงหนังสือยืนยันยอดไปยังเจาหน้ีเงินกูยืมบุคคลภายนอกและเจาหน้ีเงินกูยืมกรรมการ เมื่อวันท่ี 

28 มิถุนายน 2554 แตยังไมไดรับการตอบกลับในขณะน้ี โดยบริษัทและผูบริหารชุดปจจุบันของ

บริษัทยอยกําลังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก 
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นอกจากน้ี  ผูสอบบัญชีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพ่ือใหดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลของการตรวจสอบยังไมแลวเสร็จ 

 8.6 บริษัทยอยมีการค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหน่ึงของบริษัท วงเงิน 

3,025 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 เจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาวไดยื่นฟองบริษัท

และบริษัทยอยในฐานะหน่ึงในผูค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพยท่ีฟองรอง 2 ,795.84 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของเงินตนจํานวน 2 ,611.12 ลานบาท นับจากวันฟอง

จนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น โดยปจจุบันคดียังไมสิ้นสุด 

9) บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และม ี

หน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหน้ี

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ํา

ประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหน่ึงบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหน้ี ไถถอน จํานอง บอก

กลาวลมละลาย ดังน้ัน การดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทในอนาคตข้ึนอยูอยางมากกับ ก) ผล

ของการเจรจากับเจาหน้ีสถาบันการเงินเก่ียวกับการพิจารณาเง่ือนไขการใหสินเช่ือใหมให

สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบ

ความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ  และหลักทรัพยของ

บริษัทอาจเขาเกณฑ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมี

คานอยกวาศูนย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

จัดทําข้ึนตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานตอเน่ือง ดังน้ันงบการเงินน้ีจึง

ไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย

หรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถ

ดําเนินงานตอเน่ืองไปได  

10) เน่ืองจากเรื่องกลาวไวในวรรคกอน ๆ มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบ

การเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2553  ดังน้ันขาพเจาจึง

ไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน  

11) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชี ไดใหสังเกต 

     11.1  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5. บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัท 

    ยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  

11.2  บริษัทอยูระหวางการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

                              สําหรับงวดป 2552 ข้ึนใหม เพ่ือใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปดังกลาวใหม 

                     12) บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเก่ียวกับ (1) การบันทึกท่ีดินดวย 

วิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ (2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใชดําเนินงานเปน

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ ( 3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเก่ียวของตามสัดสวนท่ีขาย  ผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบข้ึนใหม

ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว 
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งบการเงินรวมป 2553(ฉบับแกไข) 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิท
แอท 

นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิทแอท 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี : 

1)  ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 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

ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหไดมาซึ่งหลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการสินคา

คงเหลือได ซึ่งเปนสถานการณถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ 

2) บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ือง

และแสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน

อิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน 

265.53 ลานบาท และในขณะน้ีฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 
3) บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
หลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 
ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม และวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลานบาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 37.35 
ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

 ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน

รายการหรือชําระหน้ี          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยาง

อ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ีอาจมีผลกระทบตอ

แผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการ

ในเรื่องน้ีตอไป และขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการดังกลาวได 
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4) สําหรับงบการเงินรวม เน่ืองจากความไมแนนอนจาก 

a. มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด(อาคารและเครื่องจักร) 
ตามท่ีกลาวในวรรค 3 

b. ความไมแนนอนของรายการรับและจายในบัญชี “เงินกูยืมจากกรรมการ” สุทธิจํานวน 57.9 
ลานบาท ตามท่ีกลาวในวรรค 4 และ 

c. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หากขาพเจาสามารถรวบรวมหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบสินคา
คงเหลือ ตามท่ีกลาวในในวรรค 2 

อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

5) โดยมิไดเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกต 

a. บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง มีขาดทุนสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ลานบาท และ 1,469.88 ลานบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุ น  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ลานบาทและ 598.38 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลําดับ  และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 
5,947.09 ลานบาท และ 5,193.04 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  
โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหน่ึงบอกกลาวเลิกสัญญาให
ชําระหน้ี ไถถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และการไม
สามารถจายชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีไดมีการขอขยายไวกับสถาบันการเงินสองแหง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 23 และการถูกฟองรองจากเจาหน้ีสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแหง
หน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 และจากการท่ีเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 ผูถือหุนมีมติไม
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ัน การดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทในอนาคตข้ึนอยูอยาง
มากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจาหน้ีสถาบันการเงินเก่ียวกับการพิจารณาเง่ือนไขการใหสินเช่ือใหมให
สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จใน
อนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีช้ีใหเห็นความไมแนนอน
อยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทและบริษัทยอย และหลักทรัพยของบริษัท
อาจเขาเกณฑถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ี บริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหน้ีกับสถาบันการเงิน

สวนใหญแลว 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําข้ึนตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงาน
ตอเน่ือง ดังน้ัน     งบการเงินน้ีจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการ
จัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองไปได 

b. ดังท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางขอ 32 บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลัง
ตองบการเงินงวดกอนเก่ียวกับ  

(1) การบันทึกท่ีดินดวยวิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ  

(2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใชดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ  
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(3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเก่ียวของตาม
สัดสวนท่ีขาย 

ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบข้ึนใหม
ดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว 

6) ขอมูลอ่ืน 

งบการเงินของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานวาไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินเน่ืองจากมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน
ของขาพเจา และตอมาเมื่อวันท่ี  30 สิงหาคม 2554 สํานักงาน กลต. ไดมีคําสั่งใหบริษัทและบริษัทยอย
แกไขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมในประเด็นดังตอไปน้ี และผลการแกไขปรากฏตามท่ี
กลาวตอไปน้ี 

ก. ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแก YNPE เพ่ิมเติมใหครบท้ังจํานวน 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแก YNPE แลวเปน
จํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2.7 

ข. จัดใหมีการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรและโรงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมท้ังบันทึกคาเผื่อการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการดอยคาทรัพยสิน 

การปรับปรุง  : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.2 บริษัทไดพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด พบวาเครื่องจักรของบริษัทเปนระบบท่ีใชในการผลิตตามปกติใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมท่ีมีผลใหเครื่องจักรเกิดการลาสมัย 
บริษัทไดใชเครื่องจักรดังกลาวในการผลิตตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏผลการดําเนินงานของบริษัท
ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบันมีแนวโนมดีข้ึนเปนลําดับโดยแสดงผลกําไรข้ันตน ดังน้ันจึง ไมมีขอบงช้ีวาจะ
เกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัท  

นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจมากข้ึน ฝายบริหารไดประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธีราคา
ทุนทดแทน (Cost approach) และพบวาราคาประเมินมีจํานวนสูงกวาราคาตามบัญชี 

สําหรับบริษัทยอย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ืองและ
แสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคา ในสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระในป 2557ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชีป 2553 จํานวน 
265.53 ลานบาท และในขณะน้ีฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 

ค. บันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานเปนคาใชจายในป 2553 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกเงินรางวัลท่ีจายลวงหนาแกพนักงานจํานวนเงิน 78.42 ลานบาท เปน
คาใชจายในป 2553 แลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

ง. ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล ( YNPI) ใหเปนไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล 
(YNPI) แลวเปนจํานวนเงินรวม 139,039,235.59 บาทแลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
10 
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จ. ใหความรวมมือแกผูสอบบัญชีในการใหขอมูลและเอกสารตางๆ ในประเด็นท่ีผูสอบบัญชีระบุวา 
ไมสามารถตรวจสอบใหเปนท่ีพอใจไดเน่ืองจากถูกจํากัดขอบเขตโดยผูบริหารดังตอไปน้ี 

จ 1. เงินกูจากบุคคลภายนอกของ YNPE 

การปรับปรุง : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติ
ใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอ่ืนเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่องดังกลาว ตอมาวันท่ี 4 มกราคม 2554 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอสํานักงาน กลต. วาผูสอบ
บัญชีทานอ่ืน “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป” หรือไม ซึ่งตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัท
ยอย (YNPE) ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 
27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลาน
บาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 37.35 
ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหน้ีคงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืม
จากกรรมการ 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือ
ชําระหน้ี แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจาก
ฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ีอาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ัง
ระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องน้ีตอไป 
จ 2. ราคาประเมินท่ีดินของโรงงานท่ี 3 

การปรับปรุง :บริษัทไดนําสงเอกสารหลักฐานพรอมรายการการประเมินแกผูสอบบัญชีโดยครบถวนแลว 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1.2 

จ 3. สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว 

จ 4. รายการซื้อขายเพ่ิมหน้ีและลดหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปกับ YSP 

การปรับปรุง  : บริษัทไดจัดใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพ่ิมหน้ีและลดหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวางปกับ YSP แลว 

จ 5. เครื่องมือ-เครื่องใชของ YNPE 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแลว 

จ 6. รายการขายลดลูกหน้ีการคา  

การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินคืนครบท้ังจํานวนตามสัญญาแลว 
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งบการเงินรวมป 2554 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76   

  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885   

  นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  

1) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในป 2557 

ขาพเจาจึงไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 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 และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหไดมาซึ่ง

หลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย

สถานการณ 

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย 

เอ็น พี     เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมี

หลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 ระหวางรอยละ 

6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอน

ไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการ

ตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม และ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) 

ดําเนินการเก่ียวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

 1.     รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหน้ีเงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 

ลานบาท 

 2.    รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหน้ีรอการพิสูจน จํานวน 

37.35 ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการ

หรือชําระหน้ี          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการ

อยางอ่ืนใดในเรื่องน้ี เน่ืองจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะน้ันอาจมี

ผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ังระบบ จึงคาดวาจะเริ่มการดําเนินคดีภายหลังการ

ปรับโครงสรางหน้ีแลวเสร็จ และตอมาวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

3/2558  มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัทดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการ

บริษัทยอย ( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่งศาลกําหนดใหไกลเกลี่ยกันในวันท่ี 19 มกราคม 

2559  อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการ

ดังกลาวได 

3) ขาพเจาเห็นวายกเวนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี

สินคาคงเหลือตามท่ีกลาวในวรรค 2  และผลกระทบจากความถูกตองของเจาหน้ีเงินกูยืมรอ
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การพิสูจน และลูกหน้ีรอการพิสูจน ตามท่ีกลาวในวรรค 3        งบการเงินรวมของ บริษัท 

ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป

สิ้นสุด     วันเดียวกันของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ

บริษัท โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงประสบภาวะขาดทุน

จากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 2,049.23 ลานบาท และ 

1,590.45 ลานบาทตามลําดับ และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปนจํานวนเงิน 2,322.21 ลานบาท และ 

2,346.29 ลานบาท ตามลําดับ  มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน เปนจํานวนเงิน 

8,911.45 ลานบาท และ 8,142.93 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึงความไม

แนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็

ตามฝายบริหารเช่ือมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองน้ันเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการ

ประนอมหน้ีกับสถาบันการเงินสวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพ่ิมยอดขายกับคูคารายใหญ 

รวมท้ังการเจรจาเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังน้ันงบการเงินน้ี

จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของ

สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหน้ีสินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไม

สามารถดําเนินงานตอเน่ืองไปได 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : 

YNPE)       มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเน่ืองและแสดงผลขาดทุนข้ันตนมาโดยตลอด จนถึง

ปจจุบัน จึงเปนขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักร

และอุปกรณโรงงาน) นอกจากน้ีจากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557 

ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

จํานวน 190.43 ลานบาท  

6) บริษัทฯ ไดทบทวนการประเมินมูลคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและ

อุปกรณโรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ( Discounted cash 

flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดมีจํานวน

เงิน 72 ลานบาท ขณะท่ีมูลคาตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด 

(เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผื่อการ

ดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน 

370 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

 

 

 

 

 



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

 67 

ตารางสรุปงบการเงิน 

 ตารางท่ี  1.  แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ   

         หนวย :  พันบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2554  2553  2552   

เงินสด 279.72 134.92 309.98 
ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคาสุทธิ 1,140.45 1,809.73 1,620.63 
สินคาคงเหลือ 475.25 609 883.01 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,079.14 2,788.06 3,009.54 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 5,678.39 6,680.51 7,800.17 
รวมสินทรัพย 8,747.50 10,560.09 11,400.26 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 478.48 531.85 2,532.29 
เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคาสุทธิ 2,940.65 3,322.52 3,137.40 
หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13.04 200.71 657.16 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 10,990.59 8,735.15 6,465.22 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 79.12 1,933.41 3,693.71 
รวมหน้ีสิน 11,069.71 10,668.56 10,158.94 
ทุนจดทะเบียน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
สวนเกิน(ต่ํากวา)มูลคาหุน 1,230.40 1,230.40 1,230.40 
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนอ่ืน - 513.61 364.28 
กําไร(ขาดทุน)สะสม -5,666.22 -3,452.48 -1,953.36 
หุนทุนรับซื้อคืน/หุนท่ีถือโดยบริษัทยอย - - - 
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ -2,322.21 -108.47 1,241.32 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 

 

ตารางท่ี  2.  แสดงผลกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ   

         หนวย :  พันบาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2554  2553  2552   

ยอดขายสุทธิ 8688.2 9555.81 6848.52 
รายไดอ่ืน 157.36 205.87 252.58 
รวมรายได 8859.13 9804.88 7120.38 
ตนทุนขาย 9,208.97 10,223.51 8,014.18 
คาใชจายในการขายและบริหาร 349.10 349.30 241.83 
รวมคาใชจาย 9,952.71 10,696.38 8,625.17 
EBITDA -261.08 41.75 -593.48 
คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย 832.50 933.26 911.30 
กําไรกอนด/บ และภาษีเงินได -1093.58 -891.51 -1504.79 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ -2,049.23 -1,455.30 -1,964.38 
กําไรตอหุน (บาท) -1.28 -0.91 -1.23 
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ตารางท่ี  3.  แสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

 

อัตราสวนทางการเงิน 2554  2553  
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.19 0.32 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) N/A -256.93 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -11.33 -8.12 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) N/A N/A 
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (เทา) 0.92 0.89 
อัตรากําไรข้ันตน (%) -5.99 -6.99 
EBIT Margin (%) -12.34 -9.09 
อัตรากําไรสุทธิ (%) -23.13 -14.84 

ตารางท่ี  4.  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2554 2553 

อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.08 39.53 
อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุนขาย -9.92 27.57 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดรวม -9.65 37.7 
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรวม -6.95 24.01 
อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ N/A N/A 
 
 

ตารางท่ี  5.  แสดงวงจรเงินสดของบริษัทฯ 
 
 

วงจรเงินสด 2554 2553 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.89 5.57 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 61.97 65.51 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 16.99 13.7 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 21.49 26.63 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา) 2.94 3.17 
ระยะเวลาชําระหน้ีเจาหน้ีการคา (วัน) 124.12 115.32 
วงจรเงินสด (วัน) -40.66 -23.17 
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14. การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับงบ

การเงินรวมสําหรับป 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 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 เน่ืองจากระหวางปเกิดอุทกภัยในประเทศไทย 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 ท่ีมีตนทุนขายรวม 10,233.51 ลานบาท โดยตนทุนขายผันแปรตามยอดขายท่ีลดลง 
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 (ดอกเบ้ียจาย) ประจําป  2554 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 954.93  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
391.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ  69.38  เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากในป 2554 บริษัทไดบันทึกดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดท้ัง
จํานวน       

1.3 กําไร (ขาดทุน)  
ในป 2554 บริษัท และบริษัทยอย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 500.15 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 32.25 เมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะท่ี
มีตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 

2. ฐานะทางการเงิน 
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,747.50 ลานบาท หน้ีสินรวม 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 เน่ืองจากการลดลงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 1,002.12 ลาน
บาท ลูกหน้ีการคา จํานวน 650.27 ลานบาท สินคาคงเหลือจํานวน 133.75 ลานบาท  นอกจากน้ีระหวาง 

 
 
ปมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหน่ึง ทําใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 70.81 ลานบาท 
2.2 หนี้สิน         
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีหน้ีสินรวม 11,069.71 ลานบาท เพ่ิมข้ึน   342.67 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

3.19 เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากรายการท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวท่ีปรับปรุงรายการเปน
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หน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 3,113.07 ลานบาท และเจาหน้ีรอการพิสูจนจํานวน 90.30 ลานบาท โดยมีรายการท่ีลดลง
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2,113.91 ลานบาท เจาหน้ีการคาจํานวน 381.86 ลานบาท และหน้ีสินตามคําพิพากษา
จํานวน 225.42 ลานบาท  
 

2.3 สวนของผูถือหุน         
ป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมติดลบ 2,322.21 ลานบาท ติดลบเพ่ิมข้ึน 2,119.97 ลานบาท 

โดยป 2553 ท่ีติดลบจํานวน 202.25 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในป 2554  

สภาพคลอง 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 101.12 -2,049.23 
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 404.61 456.36 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -258.85 -59.15 
      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 320.82 -252.41 
กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -175.06 144.80 

  
บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 25 54 จํานวน 456.3 ลานบาท มีกระแสเงินสด

จากกิจกรรมการลงทุน 59.15 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 252.41 ลานบาท ท้ังน้ีกระแส
เงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน 144.80 ลานบาท   

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   
  

รายการ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญช ี

1 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช 
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา 
นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน   
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

         3,350,000 
2 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,250,000 

3 บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
750,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 5,350,000 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี  
 
ปจจัยหรือเหตุการณท่ีมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 
 
 ในการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน จะเปนสวนสําคัญท่ีจะมีผลตอการดําเนินงานตอไปของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน 
 



        บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

อายุ %

(ป) การถือหุน ระยะเวลา ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน

1 นายสัมพันธ  พันธพาณิชย 59 - Business Administration, Eastern New Mexico University 22.72 
1) กลุมตระกูล 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พันธพาณิชย" 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด 

2517 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม ชมรมความรวมมือโตโยตา

2550 - 2552 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2549 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2546 - 2556 ประธานชมรม ชมรมความรวมมือไทย - ฮีโน

2545 - 2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2544 - 2549 กรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2539 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด

2537 - 2547 อาจารยสอน โรงเรียนนายรอยตํารวจ

2523 - 2549 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2516 - 2523 รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด

2 นายพริษฐ  พันธพาณิชย 56 - Business Administration, Eastern New Mexico University 3.82 
2) กลุมตระกูล 2549 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

  Amarillo College Auto Machanic, Texas, USA. "พันธพาณิชย" 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 23/2005) 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด 

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 67/2005) 2538 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวน พ-ีพลอยยนต

2549 - 2552 กรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2548 - 2551 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2545 - 2546 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2544 - 2549 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2539 - 2552 กรรมการ บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด

2522 - 2549 รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

3 นายเคียง บุญเพิ่ม 75  - Bachelor of Law and Thai Barrister of Law        0  - 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร

 - Related training programs held by the Thai Institute  2539 – ปจจุบัน ขาราชการบํานาญ สํานักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา

 - Director Accreditation Program (DAP)  Year 35/2005  2539 อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณ

4 นางอรสโรชยา บุนนาค 64 - Bachelor of Finance,  Wellington Polytechnic, New Zealand 1.71 กลุมตระกูล 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) "พันธพาณิชย" 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

5 นางอมรรัตน  อังคเศกวิไล 60 - Diploma of Secretary 0.74 กลุมตระกูล 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

  American Institute, Washington D.C., U.S.A. "พันธพาณิชย" 2549 - ปจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004) 2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท จ.ีซ.ีดีสทริบิวชั่น จํากัด

2541 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เยเนอรัล แคร โปรดักส จํากัด

2526 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จํากัด

2517 - 2526 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท คอนติเนนตัล-ฟารม จํากัด

2516 - 2526 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท แอล แอนด ซันส จํากัด

2514 - 2516 เลขานุการกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

6 นางอัมพร  นิลภิรมย 60 - Diploma in private Secretarial Practice : 0.42 กลุมตระกูล 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

  Penang Institute Academy of Commerce , Malaysia (1972) "พันธพาณิชย" 2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- Executive Educational Program, The Boss: 2550 - 2552 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

  Management and Psychology Institute (1977) 2549 - 2550 กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: 2544 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 -  Executive Educational Program (1997) 2534 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

 The Boss,Management and Psychology Institute 2533 - 2546 ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

 - 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 )

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ



        บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

อายุ %

(ป) การถือหุน ระยะเวลา ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ

7 นางพรจิต  พันธพาณิชย 58 - Diploma in Private Secretarial Practice: 0.54 กลุมตระกูล 2552 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท โตโยตา ที บี เอ็น จํากัด

  Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972) "พันธพาณิชย" 2550 - ปจจุบัน กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- Executive Educational Program, The Boss: 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

  Management and Psychology Institute: (1997) 2546 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขาย และรองกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด

 - Factory safety Program (1999) 2547 - 2551 กรรมการผูจัดการ บริษัท โตโยตา ที บี เอ็น จํากัด

  Department of Labor Protection and Welfare,Ministry of Labor 2533 - 2546 ผูจัดการฝายขาย และผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด

- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): 2523 - 2533 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด

  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 )

8 พลโทไตรรัตน  ปนมณี 68 - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา - - 2547 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 3/2004) 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP12/2004) 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

- หลักสูตร Organization Risk Management Program (ORMP4-5/ 2005) 2544 - 2547 ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ. ทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด

- 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)

9 นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี 60 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง - - 2547 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2549 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547 - ปจจุบัน เจาหนาที่คดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ รุนที่ 3 2545 - 2546 หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 2

- หลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ตามพ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม 2542 - 2545 สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 1

  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)

10 พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินัน 74 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายรอยตํารวจ  - - 2548 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005) 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร สภาผูแทนราษฎร

 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005) 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม

 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006) 2551 - 2551 ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 2548 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการตํารวจ

 - หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 2547 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการองคกรอิสระวุฒิสมาชิก

 - Rights (SARs) Way 2006 2546 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหารสภาผูแทนราษฎร

 -  หลักสูตร ตนทุนกับการอยูรอดของกิจการ

11 นายปยพร  ลิ้มเจริญ 55 - MBA, University of Louisville Kentucky - - 2547 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- Diploma in Business Admistration, Eastern New Mexico University 2549 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 12/2004) 2529 - ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระยองสตาร จํากัด

2553 - ปจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

12 นายฐาณิสร  ธนะสุนทร 63 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, USA.  - - 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2542 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

2517 -  2541 ผูจัดการฝาย บริษัท ไทย สวีดิช แอสเซมบลี จํากัด

13 นายสุรพันธ  กันเขตต 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 %

(ป) การถือหุน ระยะเวลา ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ

14 นางกนิษฐนาถ  ทัดศรี -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน - - 2554 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  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



                     บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554     
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ 

YNP YNPE YNPI YSP WETCO YDT 1 2 

1. นายสัมพันธ  พันธพาณิชย X  X D D D D  

2. นายพริษฐ  พันธพาณิชย D, EM  D, EM  D D  D 

3. นายเคียง  บุญเพ่ิม 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  ล้ิมเจริญ D        

13. นายสุรพันธ  กันเขตต EM        

14. นายฐาณิสร  ธนะสุนทร EM        

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

 
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 
 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

 

1. บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด ดําเนินธุรกิจ  คาขาวและโรงสีขาว  
2. หางหุนสวน พี-พลอยยนต ดําเนินธุรกิจ ขายและใหเชารถยนต  
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เอกสารแนบ 3 
 
 
 

1) ช่ือ และตําแหนง 
 
นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ  ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  

 
2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของ 

• ปริญญาโท Executive – MBA  มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
   

3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ 
ประสบการณทํางาน 

  2555 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 
  2550 – 2555  ผูจัดการฝายบัญชี  บริษัท พีเอสที แอ็คเซซ จํากัด  
  2547 – 2550 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 
  2546 – 2547 เจาหนาท่ีตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี AST 
  2544 – 2546 เจาหนาท่ีตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีสุทธิธรรมและเพ่ือน 
 
  ประวัติการอบรม 

• New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• CPIAT  รุน 19  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 4 
 
 
 
  -ไมม-ี 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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- ไมมี - 
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