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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

 

1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจในการดําเนินงานของบริษัท 

 

วิสัยทัศน 

ยานภัณฑเปนบริษัทผูผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะและเชื่อมประกอบที่มั่นคงมีการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ

ผลิตที่เหนือกวาคูแขงอยูเสมอ ไดรับความไววางใจอยางสูงจากลูกคารวมทั้งผูผลิตวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบ 

 

พันธกิจ 
 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทมุงเนนพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะความรูผานระบบ

การอบรมและสอบทั้งภายใน(Internal specialists) และภายนอก(customers/partners) ใหเหมาะสม

กับแผนกที่พนักงานสังกัดอยู เพื่อการพัฒนาทักษะและประกอบการปรับตําแหนง 
 

• เพิ่มศักยภาพในการเตรียมการผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาที่เปล่ียนไปไดเชน ดานราคา ดานคุณภาพ และการสงมอบใหตรงเวลา 
 

• เพิ่มศักยภาพในการจัดซ้ือ-จัดจาง จัดเตรียมพันธมิตรทางธุรกิจ(Not Suppliers but our partners)ที่มี

ความชํานาญและมCีapacity พรอมรองรับการขยายตัวของยอดขายของบริษัท ภายใตขอกําหนด เชน 

ราคา Lead-time ที่สามารถแขงขันได 
 

• เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงงาน สงเสริมใหพนักงานเขาใจถึงมาตรฐานการทํางาน 

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด พรอมพัฒนาทักษะการวิเคราะหและแกไขปญหา ผลิตภายใตระบบและ

ปรัชญาของ Lean อยางเขมงวดจริงจัง 
 

• ปรับปรุงการบริหารตนทุน มุงเนนพัฒนาระบบสารสนเทศดานตนทุนใหมีความเปนปจจุบัน  ทราบ

ตนทุนไดทุกขณะตั้งแตเสนอราคาและ ทุกขบวนการผลิตจนหมดระยะเวลาการผลิต เพื่อประกอบการ

แกไขปรับปรุง 
 

• พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงานใหมใหเปนมาตรฐาน ( Re-

engineering) เพื่อใหเหมาะสมกับการมีบริษัทในเครือหลายโรงงานจัดกิจกรรมมุงสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานใหม ใหทํางานรวมกันเปนทีม มีความสามัคคีและ รักองคกร  

 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
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1.2  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ   

 

• ประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “YNP”) กอตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 ดวยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรก 2.5 ลานบาท โดยตระกูลพันธพาณิชย ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ( Press Part) โดยเร่ิมแรก มีโรงงานตั้งอยูในซอยสุขมวิท 81 ถนนสุขุมวิท จังหวัด

กรุงเทพฯ ดําเนินการผลิตชิ้นสวนอะไหลสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ จนประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับอยาง

กวางขวาง ตอมาไดขยายสายการผลิตไปสูชิ้นสวนรถยนตประเภทตางๆ เพื่อจําหนายทั่วประเทศ บริษัท ไดรับ

คัดเลือกจาก บริษัท ฮีโนมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ ใหเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย

ของคายรถยนต ฮีโน ( HINO) และเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสียรถยนตและงานปมขึ้นรูปโลหะใหกับบริษัท โตโยตา 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

ในป 2548 นําหลักทรัพยของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือน

มกราคม   สําหรับหุนสามัญที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 68 ลานหุน คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปหลังจากไดเสนอไดทําการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี ในการพิจารณาการกําหนดระยะเวลา

ในการเรียกชําระ 

 

 

• การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 3 ยอนหลัง 

 

ป 2549 -   ซ้ือที่ดินเพื่อกอสรางโรงงาน 3 

- เดือนมีนาคม บริษัท ไดรับใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949  

เดือน มีนาคม บริษัท ไดเร่ิมกอสรางโรงงานแหงที่ 3 ณ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเน้ือ

ที่ 217 ไร 2  งาน 1 ตารางวา  เน่ืองจากการเติบโตอยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมยานยนต ทําให

บริษัทมีความจําเปนที่ตอง ทําการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับคําส่ังซ้ือของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น 

ป 2550 -   เดือน กุมภาพันธ บริษัท ไดมีพิธีเปดโรงงานแหงที่ 2 อยางเปนทางการ ซ่ึงโรงงานดังกลาวตั้งอยู

เลขที่ 3   บนถนน 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 ไดเร่ิมเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโรงงานแหงที่ 3 ในระยะที่  1 เพื่อรองรับ

ปริมาณคํา ส่ังซ้ือและเปนการขยายกําลังการผลิตของกลุมบริษัท 

ป 2551 -   เดือน มิถุนายน บริษัท  ไดมีมติในการประชุมผูถือหุน ใหมีการแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 5 

บาท เปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มจํานวนหุนสามัญจากเดิม 320 ลานหุน เปน 1,600 ลานหุน 

ป 2552 -   เดือน เมษายน บริษัท ไดมีการขายหุน บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด คืนใหกับ บริษัท ซังโกะ จํากัด 

(ประเทศญี่ปุน) ทําใหสัดสวนลดลงจาก 20.24% เปน 9.55%  

ป 2554 -   เดือนมิถุนายน บริษัทไดมีการขายหุน บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด  คืนใหกับ

บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งหมด 

ป 2555 -   เดือนธันวาคม บริษัทฯ พบการสูญเสียคร้ังสําคัญ คุณจําลอง พันพาณิชย ผูกอตั้งและที่ปรึกษา

กิตติมศักด์ิ โดยในปน้ี บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตครบปที่ 60 
  



                     
                    บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)        แบบ 56-1 ประจําป 2555    

                               
3 

1.3  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันกลุมบริษัท มีการใหบริการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ

ดังน้ี 
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บริษัทและบริษัทยอย YNPE และ YNPI มีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือน

วาบริษัทยอยเปนหนวยธุรกิจหน่ึงของบริษัท 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมี

ความเชี่ยวชาญในดานการผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย ขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช เปนพิเศษ นอกจากน้ัน ยังมีการผลิต

ชิ้นสวนสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองจักรกลการเกษตร บริษัทยอย YNPI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนอะไหลที่ใช

ทดแทนชิ้นสวนเดิม (REM Part) และเปนตัวแทนจัดจําหนายชิ้นสวนประกอบอ่ืนๆ ( Trading) เพื่อจําหนายทั่ว

ประเทศ บริษัทยอย YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ซ่ึงไดแก แมพิมพ 

(DIE) ตัวจับยึด (JIG) เคร่ืองมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment)  

 

1. ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมอื่น  

ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมยานยนต สามารถแบงกลุม 

ผลิตภัณฑไดเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตน่ัง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจําหนายใหกับรถยนตโตโยตา

ทุกรุน และชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถบรรทุกสิบลอ จําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และนิส

สันแตเพียงผูเดียว 

(2) ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สําหรับรถยนตน่ัง และรถบรรทุก

ขนาด 1 ตัน 

(3) ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืน ( Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองจักรกล

การเกษตร และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืนอีกกวา 1,700 รายการ 

บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน มีการแบงการดําเนินงานผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ดังน้ี 

   

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“YNP”) 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,600 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ในลักษณะ

ของการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) จําหนายตรง ใหกับผูผลิตรถยนต ผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟา ผูผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร และจําหนายผานบริษัทรวมทุน YSP และ WETCO บริษัท มี

ผลิตภัณฑหลักดังน้ี 

 ชุดทอไอเสีย/ ชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับรถยนตน่ัง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน  และรถบรรทุกสิบลอ   

 ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช ( Accelerate Break Clutch) สําหรับรถยนตน่ัง และรถบรรทุกขนาด 1 

ตัน โดยปจจุบันบริษัทผลิตชุด ABC สําหรับรถอีซูซุ และ รถโตโยตาทุกรุน 

 ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืน ( Press Parts) สําหรับรถยนต รถแทรกเตอร เคร่ืองใชไฟฟา และ

เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทผลิตรถยนตเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ ชิ้นสวนรถยนต (Drawing) YNP จะรับคําส่ังซ้ือ

จากบริษัทผลิตรถยนตคายตางๆ โดยตรง หรือเรียกไดวา บริษัทเปนผูผลิตชิ้นสวน First Tier สวนในกรณีที่บริษัท 

Developer ของคายรถยนตที่รวมลงทุนกับบริษัท ซ่ึงไดแก Sango และ Tenneco เปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นสวน YNP 

จะรับคําส่ังซ้ือชิ้นงานผานบริษัทรวมทุน และ บริษัทรวมทุนจะนําไปประกอบเพื่อสงจําหนายใหกับบริษัทผลิต

รถยนตคายตางๆ อีกทอดหน่ึง ซ่ึงในกรณีน้ี บริษัทเปนผลิตชิ้นสวน Second Tier 
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บริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (“YNPI”) 

เปนบริษัทยอยของ YNP ปจจุบันมีทุนชําระแลว 240 ลานบาท ประกอบธุรกิจชิ้นสวนรถยนต 

ประเภทชิ้นสวนเพื่อใชทดแทนชิ้นสวนเดิม (Replacement Equipment Manufacturing) และเปนตัวแทนจัดหนาย

ชิ้นสวนประกอบอ่ืนๆ (Trading)) เพื่อจําหนายใหกับรานคาอะไหลรถยนตทั่วประเทศ  

 ชิ้นสวนอะไหลสําหรับทอไอเสีย  

 ชิ้นสวนอะไหลรถยนตอ่ืน อาทิ บานพับประตู คานขวางแฟรม ฐานแทนเคร่ืองยนต และชิ้นสวนงาน

ขึ้นรูปโลหะประเภทตางๆ  เปนตน 

 

 

บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (“YSP”) 

เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทซังโกะ จํากัด ( Sango Co., Ltd.) จากประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปน

ผูออกแบบพัฒนาและเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นสวนทอไอเสีย ใหกับคายรถยนต TOYOTA  ดําเนิน

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดใหญ ชุดทอไอเสีย และเหล็กทอ โดย YSP จะมีการส่ังซ้ือชิ้นสวนทอไอเสียและ

ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะขนาดกลางถึงเล็กจาก YNP เพื่อนําไปประกอบกับชิ้นงานที่ YSP ผลิตและขายให TOYOTA 

ปจจุบันมีทุนชําระแลว 1,414 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 9.55 บริษัท ซังโกะ จํากัด ถือหุนรอยละ 84.94 บริษัท 

ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 5.03 และบริษัท ซูมิ-ไทย  อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด ถือหุนรอยละ 0.48  

 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling)   

บริษัทยอย YNPE มีทุนชําระแลว 300 ลานบาท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเคร่ืองมือที่ใชในการ

ผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ ( Die) อุปกรณจับยึดชิ้นงาน ( Jig) เคร่ืองมือตรวจเช็คคุณภาพ ( Checking Fixture) 

และอุปกรณการผลิต (Equipment) เพื่อใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต Tooling เพื่อ

จําหนายใหแก YNP เปนหลัก และจะผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบการรายอ่ืนในกรณีที่มีกําลังการผลิตเหลือพอ  

 

3.   การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting) 

  เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท และ บริษัทไดโซ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน) (Daiso) เพื่อ

ดําเนินธุรกิจรับจาง ชุบสีดวยกระแสไฟฟา (EDP: Electron Deposit Painting) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

20 ลานบาท บริษัท  ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และบริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส (จํากัด) (ประเทศญี่ปุน)  ซ่ึงเปน

ผูเชี่ยวชาญในดาน EDP และเปนผูผลิตแมพิมพ และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะใหคายรถยนต Honda ที่ประเทศญี่ปุน  ถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 70  

 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

 

 - ไมมี 
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2.1 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ  

โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ และกลุมบริษัท แบงแยกตามผลิตภัณฑ ในป 2554 และป 2555 

สามารถแบงแยกไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ 
ดําเนินการ

โดย 

% การถือหุน

ของบริษัท 

ป  2554 ป  2555  

  (บาท) (%) (บาท) (%) 

ชุดทอไอเสีย YNP 100   4,733,219  56%  7,437,074  56% 

ชุดขาคันเรง ขาเบรก ขาค

รัช 
YNP 100       635,311  8%      880,155  7% 

ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ YNP 100   2,854,056  34%   4,850,650  37% 

เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต YNP 100       185,112  2%       41,818  0% 

รวม       8,407,700  100% 13,209,699  100% 

 

2.2  ลักษณะผลิตภัณฑ 

 

1.1  ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ  

ผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ ไดแก ทอไอเสีย (Exhaust), ขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช (Accel, Brak e, 

Clutch Pedal; ABC) และชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืน (Press Part) โดยกลุมบริษัทฯ รับคําส่ังซ้ือทั้งในลักษณะ OEM 

(Original Equipment Manufacturing) จากผูผลิตรถยนตโดยตรงซ่ึงโดยปกติจะเปนการส่ังซ้ืออยางตอเน่ืองตลอด 

OEM Part Life (4-7 ป) และรับคําส่ังซ้ือในลักษณะคร้ังตอคร้ัง(ไมมีสัญญาระยะยาว) และ REM (Replacement 

Equipment Manufacturing) จากตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคายรถยนตตางๆ และรานคาอะไหล กวา 400 

ราย ทั่วประเทศ ทั้งน้ี กลุมบริษัทจะเร่ิมทําการผลิตในลักษณะ REM หลังจากรถยนตรุนน้ันหมด OEM Part Life 

แลว โดยกลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับบริษัทผลิตรถยนตของคายตางๆ วาจะทําการจัดเก็บเคร่ืองมือที่ใชในการผลิต 

(Tooling) ไปอีก 10 ป เพื่อผลิตชิ้นสวนอะไหลใหกับศูนยอะไหลของคายรถยนตตางๆ  โดยสามารถจําแนก

ผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะไดดังน้ี 

 

ชิ้นสวนทอไอเสีย (Exhaust) 

บริษัท ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย แบบแยกชิ้น และแบบทั้งชุด สําหรับรถยนตน่ัง และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

(รถกระบะ) จําหนายใหแกคายรถโตโยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากน้ัน ยังเปนผูผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย

สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญจําหนายใหแกคายรถ ฮีโน และ นิสสัน แตเพียงผูเดียว ทั้งน้ี บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปน

ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตใหแกคายโตโยตามาเปนระยะเวลากวา 30 ป และยังมีความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด ซ่ึง

บริษัท ไดรับคําส่ังซ้ือชิ้นสวนทอไอเสียของรถโตโยตาทุกรุน อีกทั้งบริษัท ยังไดรับความไววางใจจาก คายรถโต

โยตา และคายรถจีเอ็ม / อีซูซุ เน่ืองจากมีการทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษัท 

ซังโกะ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ จํากัด (ประเทศอเมริกา) ทําใหวิศวกรมีความ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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เชี่ยวชาญในการผลิตชุดทอไอเสีย และยังมีสวนรวมในการออกแบบปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมกับ

การใชงานในภูมิภาคเอเชีย 

 

นอกเหนือจากการจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียใหแกคายรถแลวน้ัน กลุมบริษัท ยังเปนผูนําทางดานการผลิต 

ทอไอเสียประเภทชิ้นสวนเพื่อใชทดแทน (REM Parts) จําหนายใหกับตัวกลางศูนยบริการอะไหล ของคาย รถยนต 

ตางๆ และรานคาอะไหลทั่วประเทศอีกดวย  

 

ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)  

ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช จัดเปนชิ้นสวนที่เก่ียวกับความปลอดภัยของรถยนต (Safety Part) ซ่ึงผูผลิต

รถยนตจะใหความสําคัญเปนพิเศษ และส่ังซ้ือชุด ABC จากตางประเทศในลักษณะ CKD Part  (Complete Knock 

Down Part) หรือส่ังซ้ือเปนชิ้นสวนแยกชิ้นเพื่อนํามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ไดรับคําส่ังซ้ือชิ้นสวน ABC แบบ

แยกสวน ตอมามีการทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) และ 

บริษัท ไดรฟโซล เวิลดไวร จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปนผูออกแบบและพัฒนาชุด ABC ใหกับคายรถอีซูซุ 

และ คายจีเอ็ม ทําใหบริษัทฯ มีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิตชุด ABC มากขึ้น และสามารถผลิตชุด ABC 

แบบทั้งชุดปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตรายใหญในประเทศไทยที่จําหนายชุด ABC ใหกับคายรถยนตตาง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืน (Press Part) 

บริษัท มีผลิตภัณฑชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืนจําหนายตรงใหกับคายรถยนตตาง ๆ เชน โตโยตา, จีเอ็ม / อีซูซุ, 

ฮอนดา, นิสสัน,  มิตซูบิชิ, ฟอรด และ มาสดา เปนตน โดยสามารถแบงเปนกลุมผลิตภัณฑไดดังน้ี 

 ชิ้นสวนตัวถังรถยนต (Body Part) เชน บานพับประตู คานขวางกันกระแทก แผนกันความรอน 

 ชิ้นสวนระบบสงกําลัง  (Power Train Part) เชน Seat Spring U-Bolt 

 ชิ้นสวนโครงรถยนต (Chassis Parts Group) เชน คานขวางแฟรม (Cross member frame) 

 ชิ้นสวนประกอบเคร่ืองยนต (Engine Parts) เชน กานปรับสายพาน ฝกดูดนํ้ามัน (Strainer oil) ฐานแทน

เคร่ืองยนต (Bracket Engine) 
 

นอกจากน้ัน บริษัท ยังมีการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับ เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเคร่ืองใชไฟฟา

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทในการขยายสายการผลิตไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนเพื่อลดความเส่ียงจากการ

พึ่งพิงจากกลุมอุตสาหกรรมรถยนตเพียงอยางเดียว 

 

1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling)  

 

 บริษัทยอย YNPE มีธุรกิจออกแบบและผลิต เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling) เพื่อนํามาใชใน

ขบวนการผลิตงานขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเคร่ืองใชไฟฟา ปกติ YNPE จะเร่ิมทํา

การออกแบบ Tooling หลังจากบริษัทแม YNP ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนจากบริษัทผลิตรถยนตแลว ซ่ึงจะ

เร่ิมกอนการผลิตชิ้นสวนรถยนตเพื่อสงโรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ป YNPE มีการผลิตแมพิมพขนาด

ใหญถึงขนาดเล็ก (A-E Class) เพื่อใชผลิตชิ้นสวนรถยนตที่มีขนาดใหญไปจนถึงขนาดเล็ก  
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 1.3  การรับจางชุบสีดวยระบบกระแสไฟฟา (Electron Deposit Painting) 

 

   บริษัทรวมทุน YDT มีธุรกิจรับจางชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดวยกระแสไฟฟา ซ่ึงเปนการดําเนินธุรกิจเพื่อ

รองรับนโยบายการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปรถยนตแบบครบวงจรของกลุมยานภัณฑ โดยโรงงานชุบสีดวยกระแสไฟฟา

ของ YDT เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่เรียกวา Electron Deposit Painting: EDP เปนการชุบโดยใชกระแสไฟฟา ซ่ึง

ทําใหคุณภาพการชุบสีชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะดียิ่งขึ้น นอกจากน้ัน ยังสงผลใหกลุมยานภัณฑสามารถควบคุมคุณภาพ

ชิ้นงาน ลดอัตราของเสีย และสามารถวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

2.3  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม 

 

2.3.1 กลยุทธทางการตลาด 

 

การควบคุมคุณภาพ 

บริษัท และบริษัทยอยใหความสําคัญมากในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑของบริษัท มี

ขอผิดพลาด อาจทําใหเกิดความเสียหายกับลูกคาในวงกวาง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังน้ัน บริษัท จึงมีการ

พัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพชิ้นงานทั้งในระหวางกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป บริษัท ไดรับประกาศนียบัตร 

รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตซ่ึงเปนมาตรฐาน

ที่บริษัทคายรถยนตใหการยอมรับโดยทั่วไป นอกจากน้ัน บริษัท ยังไดรับรางวัลจากผูผลิตรถยนตในดานตางๆ  

สําหรับ YNPE มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิต Tooling ที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถผลิต Tooling ที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย 

YNPE ไดรับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO /TS 16949:2002 และ YNPI ไดรับ

ประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ซ่ึงเปนการยืนยันและเสริมสรางความมั่นใจใหกับ

ลูกคาเดิม  

 

การสงมอบ 

นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการบริการที่ดีตอลูกคาโดย

มุงเนนการสงมอบสินคาตรงตอเวลา ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการบริหารการผลิตภายใตระบบ TPS (TOYOTA Production 

System) โดยนําหลักการ Just-In-Time : JIT มาใช ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถสงมอบชิ้นงานใหถึงมือลูกคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลดตนทุนในการผลิต ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับ

เลือกจากคายโตโยตา ใหเปนบริษัทตนแบบในการนําระบบ  TPS มาใชเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารการ

ผลิต 

 

ศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร 

กลุมบริษัท มีศักยภาพในการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแตการออกแบบและผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นสวน

ขึ้นรูปโลหะ โดย กลุมบริษัท มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีเคร่ืองปม (Press Machine) 

ขนาดตั้งแต 35 ถึง 2,400 ตัน รวมกวา 290 เคร่ือง เคร่ืองเชื่อม (Welding Machine) เคร่ืองดัดทอระบบ

คอมพิวเตอร (CNC Bending) เคร่ืองขึ้นรูปชิ้นงาน (Forming Machine) และอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินกวา 700 เคร่ือง ทําให

บริษัท สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานไดหลากหลายในปริมาณมาก นอกจากน้ัน YNPE ยังมีวิศวกรออกแบบที่มี

ความเชี่ยวชาญ และเคร่ืองมือการผลิตที่ทันสมัย โดยมี CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided 
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Manufacturing) และเคร่ือง CNC (Computer Numerical Control) จํานวน 15 เคร่ือง สามารถออกแบบและผลิต 

Tooling ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  

 

2.3.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 

กลุมลูกคาชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซ้ือขายกันมาตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ซ่ึงบริษัท มีความสัมพันธอันดี

กับลูกคาเหลาน้ีมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเนนการขยายฐานการผลิตไปยังชิ้นสวนอ่ืนๆ ของลูกคาปจจุบัน 

ควบคูไปกับการติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัท ไดแก  

กลุมผูประกอบการรถยนต :  กลุม โตโยตา / ฮีโน, กลุม จีเอ็ม/อีซูซุ, กลุม ฮอนดา,  

    กลุม ฟอรด/ มาสดา,  กลุมมิตซูบิชิ และ กลุมนิสสัน เปนตน 

กลุมผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา    : อิเมอรสัน (คอรปแลนด), BSH 

กลุมผูผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร  : คูโบตา คอรปเปอเรชั่น, บางกอกโคมัตสุ 

 

2.3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

 

ชองทางการจัดจําหนาย ของกลุมบริษัท มีดังน้ี 

 การจําหนายชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสวนใหญเปนการจําหนายแกผูผลิตรถยนตโดยตรง (First Tier) และ

ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตซ่ึงส่ังซ้ือชิ้นสวนเพื่อนําไปผลิตเพิ่มเติม และประกอบจําหนายแกผูผลิตรถยนต

ตางๆ (Second Tier) ในลักษณะ OEM ซ่ึงเปนการผลิตตามคําส่ังซ้ือและสงมอบชิ้นงานในระยะเวลาที่

กําหนด โดยมีการกําหนดจํานวนคําส่ังซ้ือใน เบื้องตนลวงหนา และมีการยืนยันเปนรายเดือน 

 การจําหนายชิ้นสวน REM เปนการจําหนายแบบคร้ังตอคร้ัง (ไมมีสัญญาระยะยาว) ใหกับตัวกลาง

ศูนยบริการอะไหลของคายรถยนตตางๆ และผูคาสงรายใหญของแตละภูมิภาคกวา 400 ราย ทั่ว

ประเทศ โดยผูส่ังซ้ือดังกลาวจะทําการกระจายสินคาใหกับศูนยบริการยอยของคายรถยนตและผูคา

ปลีก อีกทอดหน่ึง 

 การจําหนาย Tooling เปนแบบคร้ังตอคร้ังและไมมีสัญญาระยะยาว ใหกับบริษัทผลิตรถยนต ซ่ึงส่ังซ้ือ 

Tooling ลวงหนากอนการผลิตรถยนตรุนใหม  

 

ทั้งน้ี การกําหนดราคาขายชิ้นงานของบริษัท ทั้งในกรณีที่บริษัท เปนผูผลิตแบบ First Tier และ Second 

Tier เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะใชวิธี ตนทุนบวกกําไร (Cost – Plus Pricing) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต ตนทุนของชิ้นงาน ซ่ึงรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนเคร่ืองจักรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช (Process Cost) และตนทุนโสหุย (Overhead) จะถูกนําไปบวกกับอัตรากําไรที่บริษัทฯตองการ

เพื่อเปนราคาขายเสนอแกลูกคา 

 

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต 
 

ในป 2555 ภายหลังการฟนฟูของผูประกอบยานยนต และชิ้นสวนในชวงไตรมาสแรก ไดเร่ิม

ดําเนินการสงมอบรถยนตตามคําส่ังซ้ือของผูบริโภคตั้งแตป 2554 ประกอบกับการเรงการดําเนินการของภาครัฐ ใน

การผลักดันนโยบายรถยนตคันแรก ใหไดตามเปาหมายประมาณ 500 ,000 คัน สงผลใหยอดประกอบรถยนตในป 

2555 สูงที่สุดในประวัติการณ เกินกวาระดับสองลานคันตอป การผลิตตอปสูงถึง  2 ,453,717 คัน มากกวาปที่ผาน
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มารอยละ 68 โดยเปนยอดผลิตเพื่อความตองการในประเทศรอยละ 58 เพื่อการสงออกรอยละ 42 กลุมประเภท

รถยนตที่ไดรับการตอบรับที่ดี คือ รถยนตน่ังสวนบุคคลขนาดเล็ก และรถกระบะไมเกิน 1 ตัน ซ่ึงเปน Product 

champion ของประเทศไทย 

 

สภาวการณแขงขันของผูประกอบชิ้นสวนยานยนต 

 

สภาวการณแขงขันของผูประกอบชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

อุตสาหกรรมภาพรวมของรถยนต โดยในป 2555 เปนการเรงการผลิตเพื่อใหสามารถสงมอบไดทันตอความตองการ

ของผูประกอบรถยนต ผูผลิตชิ้นสวนตองมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดของเสียจากการผลิตใหไดมากที่สุด 

ปจจัยหลักในชวงป 2555 รวมถึงการรับมือตอการแขงขันในอนาคตที่สงผลตอผูผลิตชิ้นสวนไดแก 

ดานเทคโนโลยีการผลิต เน่ืองจากการแขงขันที่สูงขึ้นและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของรูปแบบรถยนตที่

หันไปในทิศทางรถยนตประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนมากขึ้น ทําใหผูประกอบชิ้นสวนตองมีการปรับปรุง

และพัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถแขงขันได ทั้งในการเพิ่มผลผลิตและเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงทางกลุม

บริษัทสมบูรณไดตระหนักและใหความสําคัญกับทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีอยางเต็มที่ ทั้งในรูปแบบเคร่ืองจักร

และความสามารถของบุคลากร 

ดานตนทุน การปรับเพิ่มขึ้นของคาแรงขั้นต่ําและฐานเงินเดือนของระดับปริญญาตรี เร่ิมมีผลบังคับตั้งแต

วันที่ 1 เมษายน ที่ผานมาในบางจังหวัดของประเทศ ทําใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการโดยรวม นอกจากน้ัน 

การเร่ิมตนผลิตรถยนตในกลุม Eco car เพิ่มมากขึ้น สงผลให ตนทุนตอหนวยของชิ้นงานลดลง ทําใหการแขงขัน

ทางดานราคาตนทุนเพิ่มมากขึ้น 

ดานการเตรียมรับมือการเปด AEC และยายฐานการประกอบของคายรถยนต ปจจัยบวกทําใหผูประกอบ

ชิ้นสวนมีโอกาสที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้น แตก็สงผลทางลบ คือ การเพิ่มขึ้นของคูแขงขันทั้งจากในและตางประเทศ 

โดยทางกลุมบริษัทไดใหความสําคัญโดยการติดตามขอมูลอยางใกลชิด และเร่ิมศึกษาความเปนไปไดตางๆ ในการ

พิจารณาการลงทุนไปตางประเทศ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการผลิตของลูกคาไดอยางทันทวงท ี

ดานนโยบายภาครัฐ ภายหลังเกิดเหตุการณอุทกภัยในประเทศไทยคร้ังใหญ และสินามิที่ประเทศญี่ปุน  

สงผลใหชิ้นสวนประกอบยานยนตที่สําคัญเกิดความขาดแคลน ทางภาครัฐจึงมีนโยบายสงเสริมการลงทุนให SMEs 

สัญชาติญี่ปุนลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงบริษัทผูผลิตญี่ปุนขนาดใหญ มีแนวโนมจะสนับสนุน ชิ้นสวนยาน

ยนตจากผูประกอบการ SMEs ญี่ปุน โดยเฉพาะผูจําหนายในลําดับ Tier 1 และ Tier 2 ซ่ึงถือเปนคําส่ังซ้ือที่มีมูลคา

สูง สงผลใหผูผลิตชิ้นสวนไทยไดรับคําส่ังซ้ือนอยลงกวาที่ควร ในป 2555 รัฐบาลมีนโยบายมาตรการรถคันแรก 

สงผลใหมีความตองการในตลาดยานยนตเพิ่มมากขึ้น ทําใหภาพรวมของบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบมากนักในป 

2555 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
 

2.4.1 การผลิต 
 

ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีโรงงานผลิตทั้งหมด 5 โรงงาน สามารถแบงพื้นที่ใชสอย ไดดังน้ี 
 

 โรงงาน YNP 1 

 

 

โรงงาน YNP 2 

 

 

โรงงาน YNP 3 

 

โรงงาน YNPE โรงงาน YNPI 

ที่ตั้ง 
บางนาตราด 

กม 12 

บางนาตราด 

กม 12 

บางปะกง 

ฉะเชิงเทรา 

บางนาตราด 

กม12 

ซอยสุขุมวิท 81 

เน้ือที่รวม 17 ไร 28.5 ไร 217.2 ไร 13.8 ไร 3.8 ไร 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เจาของ / เชา เจาของ เจาของ เจาของ / สิทธิการ

เชา 

เจาของ 

พื้นที่ผลิต (ตารางเมตร) 

พื้นที่ปมงานขึ้นรูปโลหะ    

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

พื้นที่ผลิตและประกอบชุด

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

พื้นที่ผลิตและประกอบชุด 

ABC 
630 4,875 - - - 

พื้นที่ผลิต Tooling 918 - - 4,720                 - 

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

พื้นที่ให WETCO เชา - - -                  -                 - 

พื้นที่ให YSP เชา - - 72                  -                 - 

พื้นที่ใชสอยรวม 15,096.4 19,375 25,272             9,836                 - 

 

 บริษัทรวม WETCO ไดเชาพื้นที่ของบริษัทฯ ที่โรงงาน YNP F1 เน้ือที่ 3,595.9 ตารางเมตร โดยเปน

พื้นที่สําหรับสํานักงานและสายการประกอบชุดทอไอเสียเพื่อสงขายใหกับคายรถยนต ISUZU ทั้งหมด 

 บริษัทรวม YSP ไดเชาพื้นที่ของบริษัทที่โรงงาน YNP F3 เน้ือที่  72 ตารางเมตร   โดยเปนพื้นที่สําหรับ

สํานักงาน 
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2.4.2  ขั้นตอนการผลิต 

บริษัท และบริษัทยอย มีขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ และ Tooling ดังน้ี 

ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการผลิต Tooling 
 

ขั้นตอนการผลิต  \  ชวงเวลา 
ปที่ 1 ปที่ 2 

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

1. รับขอมูลชิ้นงาน (Drawing) 

2. ออกแบบ โดยใชเคร่ือง CAD และ 

CAM 

3. สงขอมูลเขาเคร่ืองกัดเหล็ก (CNC) 

4. กัดเหล็กดวยเคร่ือง CNC  

5. ประกอบแมพิมพ 

6. ทดลองผลิตชิ้นงาน (Try Out) 

7. ติดตั้งตัวจับยึด (JIG) และ อุปกรณ

การผลิต (Equipment) ใหลูกคา 

8. ทดลองประกอบรถยนต (ดําเนินการ

โดยผูส่ังซ้ือ / ผูประกอบรถยนต) 

9.  สงมอบ Tooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี YNPE จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการสงมอบใหแกผูส่ังซ้ือเพื่อเขากระบวนการผลิตชิ้นสวน

เต็มรูปแบบ (Mass Production) ไมเกิน 2 ป ขึ้นอยูกับความซับซอนของชิ้นงานและระยะเวลาทดลองประกอบ

รถยนตของลูกคา (Try Out Period) 

 

 

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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2.4.3 การจัดหาวัตถุดิบ 

 

ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนตและชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะอ่ืน ไดแก เหล็กทอ 

(Pipe) เหล็กแผน (Sheet) เหล็กมวน (Coil) เหล็กแทงตัน (Bar) โดยลูกคา (ผูผลิตรถยนต) จะเปนผูกําหนด

ลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที่ตองการ จากน้ัน ฝายจัดซ้ือของบริษัท จะทําการเลือกซ้ือวัตถุดิบโดยคํานึงถึง

ราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท แลวสงตัวอยางวัตถุดิบใหลูกคา

ตรวจสอบคุณลักษณะวาไดตามมาตรฐานของลูกคาหรือไม บริษัท ไมมีนโยบายที่จะผูกขาดการซ้ือวัตถุดิบแตละ

ชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุมหน่ึงเพื่อความยืดหยุนในการเลือกแหลงวัตถุดิบ 

อยางไรก็ตาม สวนใหญ บริษัทจะส่ังซ้ือเหล็กจากตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของคายรถตางๆ ในประเทศไทย 

เน่ืองจากไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม รวมทั้งลดความเส่ียงของการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

นอกจากน้ียังเปนการประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัท สามารถปรับราคา

ชิ้นงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบตามเงื่อนไขขอตกลงกับลูกคาแตละราย  ปจจุบันบริษัทมีการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบเหล็กจาก  2 ผูจัดจําหนายหลัก ไดแก บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของ

ตนทุนเหล็ก และบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 28 ของตนทุนเหล็กทั้งหมด   

ตามขอตกลงอยางไมเปนลายลักษณอักษรระหวางบริษัทฯกับผูจัดจําหนาย ปกติราคาวัตถุดิบจะถูก

ปรับเปล่ียนทุกๆ 3 เดือน ตามสภาวะอุปสงค – อุปทานของภูมิภาคและในตลาดโลก และบริษัทฯจะสามารถปรับ

ราคาขายของชิ้นงานทุกๆ 6 - 8 เดือน และขอรับคาชดเชยยอนหลัง หากราคาตนทุนเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกวา

ตนทุนที่บริษัทฯเสนอ ณ วันที่ทําการกําหนดราคาขายในคร้ังกอน 

 

Tooling 

สําหรับวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต Tooling ไดแก เหล็กเหนียว และ เหล็กหลอ ซ่ึงฝายจัดซ้ือของ YNPE 

จะทําการวิเคราะหเลือกวัตถุดิบที่ใชในการผลิต โดยคํานึงถึง คุณภาพ ปริมาณการผลิต และอายุการใชงานของ 

Tooling น้ันๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยตนทุนที่เหมาะสม  

 YNPE มีรายชื่อผูจําหนายวัตถุดิบ (Vendor List) ซ่ึงโดยสวนใหญเปนบริษัทนําเขาเหล็กจากตางประเทศ

เพื่อจําหนาย (Trading) และผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐาน ISO/ TS 16949 โดย YNPE มีการสงคําส่ังซ้ือ

กระจายใหกับผูจําหนายหลายราย เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายดังกลาว  

 

2.5 เคร่ืองจักรและกําลังการผลิต 
 

ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 

รายละเอียดเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ 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)  
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-          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 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะขนาดใหญ - เล็ก ( A – E Class) โดยในป 

2555 มีอัตราการใชกําลังการผลิตที่รอยละ 85 ของกําลังการผลิตสูงสุด  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling) 

รายละเอียดเคร่ืองจักรที่ใชในการออกแบบผลิต 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 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ไมม ี
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 ในการประกอบธุรกิจ ของกลุมบริษัทฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงซ่ึงอาจจะมี

ผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทได  บริษัทจึงไดนําเคร่ืองมือตางๆมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหมั่นใจวา

บริษัทฯมีการบริหารความเส่ียงอยางเพียงพอและเหมาะสมซ่ึงอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดสามารถสรุปได

ดังตอไปน้ี 

 

1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

                1.1 ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจในป 2555 แมวาปญหาจากภัยธรรมชาติสงผลตอความเชื่อมันของนักลงทุน สําหรับ

กลุมผูผลิตยานยนตยังมีแนวโนมเชื่อมั่นในตลาดของประเทศไทย  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

ลงทุนสรางโรงงานประกอบรถแหงที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยเพื่อรองรับการผลิตอีโคคารและ บริษัท ตรีเพรชร

อีซูซุเซลล จํากัด ลงทุนสรางโรงประกอบรถยนตเพิ่มที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยเชนกัน ซ่ึงจากการขยายกําลังการ

ผลิตรถยนตในประเทศไทยจะสงผลใหมีการขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนรถยนตตามไปดวยเพื่อรองรับการผลิต

รถยนตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังดึงดูดใหผูผลิตชิ้นสวนบางรายยายฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทยแทนการสงออกเมื่อ

จํานวนการผลิตในประเทศไทยคุมตอการตั้งโรงงาน อยางไรก็ตามถึงแมวาผูผลิตรถยนตจะมีการยายการผลิต

บางสวนไปยังตางประเทศ บริษัทก็ยังสามารถสงเคร่ืองเพรสไปขายยังตางประเทศได ดวยวาบริษัทผูผลิตรถยนตใน

ประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา และบริการของบริษัทจากการที่ไดใชเคร่ืองจักรไฮดรอลิคของบริษัทใน

ปจจุบัน 

1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

       ปจจุบันบริษัทมีรายไดหลักมาจากการขายชิ้นสวนรถยนตใหคายรถโตโยตา ดังน้ัน หากลูกคามีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวน อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตาม

บริษัทมีความสัมพันธที่ดีอันยาวนานกับคายรถโตโยตา โดยเปนผูผลิตชิ้นสวนใหคายรถโตโยตา มาเปนระยะ

เวลานานกวา 30 ป และไดรับความไววางใจตลอดมา แตอยางไรก็ตามบริษัทฯก็พยายามที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดจาก

คายรถอ่ืนๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ไมใชยานยนตดวย ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ สรางความมั่นใจ

ในคุณภาพระดับโลก และสงมอบตรงเวลา เพื่อประโยชนตอลูกคาอยางตอเน่ือง 

1.3 ความเส่ียงจากความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ไดแก เหล็ก  ซ่ึงสวนใหญเปนเหล็กที่นําเขาจาก

ตางประเทศ และที่ผานมามีความผันผวนของราคาเหล็กอยางมาก และการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน อาจทําให

ตนทุนเกิดความผันผวน ปจจัยหลักที่มีผลตอความผันผวนของราคาเหล็ก คือ สภาวะอุปสงค-อุปทานทั้งในภูมิภาค

และตลาดโลกซ่ึงปจจัยดังกลาวอยูเหนือความควบคุมของบริษัท ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทได  

ในป 2555 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ในทิศทางเดียวกับปริมาณความ

ตองการบริโภค สืบเน่ืองมาจากปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป ขณะที่วัตถุดิบสําเร็จรูปใน

อุตสาหกรรมรถยนต ยังมีความตองการที่เติบโตตอเน่ือง ประกอบกับวัตถุดิบสําเร็จรูปตามธรรมชาติที่หายาก จึงทํา

ใหราคาปรับลดลงในสัดสวนที่นอยกวา เมื่อเทียบกับวัตถุดิบสําเร็จรูปพื้นฐานทั่วไป  

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีการส่ังซ้ือเหล็กซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักจาก ผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ  ซ่ึงอยูในกลุม

ของคายรถโตโยตา ไดแกบริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) จํากัด  ซ่ึงบริษัทสามารถปรับราคาชิ้นงานไดหากราคา

วัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลง โดยจะปรับราคาชิ้นงานไดทุกๆ  6 - 8 เดือน และสามารถปรับราคาคาชดเชยยอนหลัง 

3. ปจจัยเสี่ยง 

 



                     
                    บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)        แบบ 56-1 ประจําป 2555    

                               
16 

หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกวาราคาที่ตกลงกันในเบื้องตนในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหน้ีที่ถือเปนธรรมเนียม

ปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต ดวยขอตกลงน้ีก็จะชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา

วัตถุดิบได   

 

 1.4 ความเส่ียงจากการที่ผลกําไรลดลงจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท 

จากนโยบายการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานของรัฐบาล ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2555 

ทําใหอัตราคาแรงโดยเฉล่ียทั่วประเทศมีการปรับขึ้นประมาณรอยละ 39.5 สงผลใหคาจางขั้นต่ําในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ซ่ึงเปนที่ตั้งของบริษัทถูกปรับขึ้นจาก 196 บาทเปน 273 บาท และจะถูกปรับขึ้นเปน 300 บาทตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2556 เปนตนไป ซ่ึงการปรับขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ําดังกลาวจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อันอาจ

สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจางพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะ จึงมีการเพิ่มคาจางในสวนของทักษะพิเศษ

เขาไปแลว ดังน้ันบริษัทจึงจางพนักงานสวนใหญดวยคาแรงมากกวาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว การขึ้นคาแรงจึงมีผลกับ

บริษัทนอยมาก ในทางกลับกัน การขึ้นคาแรงกลับสงผลดีกับยอดขายของบริษัท เน่ืองดวยวาบริษัทมีการขาย

อุปกรณทุนแรงและเครนซ่ึงสามารถนํามาใชแทนแรงงานได จึงสามารถเพิ่มลูกคากลุมที่ตองการซ้ืออุปกรณมาใช

เพื่อลดภาระคาใชจายดานแรงงาน 

1.5  ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจและมีรายไดหลักมาจากการผลิตชิ้นสวนรถยนตเปนหลัก   ซ่ึงอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสวนรถยนต มีคูแขงจํานวนมากราย ทั้งผูผลิตชิ้นสวนในประเทศและผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศที่เขามาตั้ง

ฐานการผลิตในประเทศไทย อยางไรก็ตาม เชื่อวาบริษัทจะสามารถคงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน

ยนตได เน่ืองดวย บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร และไดมาตรฐาน ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ จัดทํา Tooling 

จนถึงการผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ  ,  การไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจากผูออกแบบและพัฒนา ทั้ง

ประเทศญี่ปุน และยุโรป ตลอดจนการเปนคูคากันมานานระหวางบริษัทฯและลูกคารายใหญซ่ึงมีความคุนเคย มั่นใจ

ในคุณภาพสินคา ความชํานาญทางดานเทคนิคและการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลาตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง

อยางตอเน่ือง จากจุดแข็งตรงน้ีบริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะสามารถรักษาการเปนผูนําในธุรกิจน้ีไดอยางยั่งยืน 

 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

2.1 ความเส่ียงจากการมีผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว 

กลุมตระกูลพันธพาณิชย เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีประสบการณการบริหารงานที่ยาวนาน มี

วิสัยทัศน 

ที่ยาวไกลและมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ผูรวมทุนจากตางประเทศ และผูประกอบการที่เปน supplier ตางๆ  

ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการที่เปนรูปแบบชัดเจน มีโครงสรางที่ไดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกับการบริหารงาน

อยางมืออาชีพอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซ่ึงประกอบไปดวยทีมผูบริหาร ที่มีประสบการณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมี

ความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ อยางชัดเจนและบริหารงานดวย

ความสามารถมาอยางยาวนาน ตลอดจนมีการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงมั่นใจไดวาดวยทีมงานที่

แข็งแกรงน้ี โดยการบริหารหลักของกลุมฯสามารถที่นําพาบริษัทไปสูจุดหมายตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว บริษัทจึงยังมี

ความจําเปนอยางมากที่จะตองมีการบริหารโดยกลุมฯตอไป 
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯไดมีการกูเงินเพื่อใชในการลงทุนและขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตใน

อนาคตของบริษัทฯ  จึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการบริหาร

จัดการความเส่ียงในดานน้ีอยางระมัดระวัง โดยมีการวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเจรจากับสถาบันการเงิน ใน

การปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหมที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัทฯมีตนทุนทางการเงินที่ต่ําลงและสามารถแขงขันกับ

ตลาดได บริษัทฯ เชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการได 

 3.2 ความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงิน 

บริษัทฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนซ่ึงปจจัยดังกลาวอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอเน่ือง อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นวาบริษัทไมมีปญหา

เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง โดยปจจุบันบริษัทไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหมกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯ และ

ประกอบกับการขยายตัวในอุตสาหกรรมยานยนตที่เพิ่มขึ้นในปถัดไปทําใหบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น  ดังน้ันบริษัท

ฯจึงมีความมั่นใจวาจะไมมีปญหาดังกลาวน้ีอยางแนนอน 

 3.3 ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 

 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง และลูกคารายใหญของกลุมบริษัทเปนบริษัทขาม

ชาติขนาดใหญที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแมที่ตางประเทศ  ดังน้ันบริษัท

จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน นอกจากน้ีบริษัทฯยังมี

การวิเคราะหลูกหน้ีที่รัดกุมอยางเพียงพอกอนที่จะมีการปลอยสินเชื่อ  แตอยางไรก็ตามอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได 

ดังน้ันบริษัทฯจึงไดมีการบริหารความเส่ียงโดยมีการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม โดย

พิจารณาและวิเคราะหจากขอมูลในอดีตนํามาเปนสมมติฐานในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา

อยางเพียงพอ 

 

 3. 4 ความเส่ียงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน 

บริษัทไดมีการเล่ือนการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากบางสถาบัน

การเงิน          สืบเน่ืองจากการที่บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมยานยนตในปกอนหนา

และสงผลกระทบมาถึงปจจุบัน รวมทั้งการขยายตัวในการลงทุนอยางมากดวย  จึงมีความจําเปนในการเล่ือนการ

ชําระหน้ีออกไป และมีสถาบันการเงินบางแหงไดยื่นฟองมายังบริษัทซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการเจรจาไกล

เกล่ียเพื่อขอปรับโครงสรางทางการเงินใหมกับสถาบันการเงินตาง ๆเหลาน้ัน ซ่ึงคาดวาจะทําใหบริษัทมีศักยภาพ

อยางเพียงพอในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. ความเสี่ยงดานผูลงทุน 

ความเส่ียงจากการขาดทุนสะสม  เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาอยางตอเน่ือง  ซ่ึงการที่บริษัท

ขาดทุนสะสมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานทําใหบริษัทไมสามารถจายปนผลใหกับผูถือหุนได   อาจจะทําใหนัก

ลงทุนขาดความเชื่อมั่นตอผลประกอบการของบริษัทฯได อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมี  แนวทางในการแกปญหาที่

ชัดเจนในอนาคต เพื่อใหบริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีเหมือนเดิมได 
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4.1 สินทรัพยถาวร และสิทธิการเชา 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 55 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยเปนที่ดิน  อาคารสํานักงาน โรงงาน รวมถึง

เคร่ืองจักรที่ใชในการดําเนินการ และสิทธิการเชา มีมูลคาตามบัญชสุีทธิรวมเทากับ 5,132,119,909โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

รายการสินทรัพย ที่ตั้งสินทรัพย 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาสุทธิทาง

บัญชี (บาท) 

ภาระผูกพันของ 

ทรัพยสิน 

ที่ดิน 

1.ท่ีต้ังโรงงาน YNP  (F1)
 1)

 

เนื้อท่ี 9 ไร 26 ตร.วา  (ฉ.12026) 

 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

 จ.สมุทรปราการ 

 

เจาของ 

 

145,040,000 

 

หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
2)

 

2.ท่ีดินเปลา 

เนื้อท่ี 9 ไร 3 งาน 56 ตร.วา ( ฉ.4292) 

ต.บางบอ อ.บางบอ  

จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 13,846,000 - 

3.ท่ีดินเปลา 3) 

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

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 34,091,400 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

4.ท่ีดินเปลา
 
 3) 

เนื้อท่ี 21 ไร 39 ตร.วา   (ฉ.33789) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 

 จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)   

5.ท่ีดินเปลา 3) 

เนื้อท่ี 19 ไร 3 งาน 27 ตร.วา  (ฉ.36297) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)
 

6.ท่ีดินเปลา 3) 

 เนื้อท่ี 38 ไร 22 ตร.วา  (ฉ.24327) 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 12,776,350 - 

7.ท่ีต้ังโรงงาน YNPI  และสํานักงานใหญของกลุมบริษัท 

  เนื้อท่ี 3 ไร 2 งาน 76 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง  

กรุงเทพฯ 

เจาของ 221,400,000 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)

 

8.ท่ีต้ังโรงงาน YNPE
 
 

 เนื้อท่ี 5 ไร 3 งาน 61 ตร.วา  (ฉ.30599) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 94,440,000 หลักประกันเงินกูระยะยาว
2)

 

9.ท่ีต้ังโรงงาน YNP  (F2)  

 เนื้อท่ี 28 ไร 2 งาน 25 ตร.วา (ฉ.1491) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 457,000,000 
หลักประกันเงินกูระยะยาว  

10.ท่ีต้ังโรงงาน YNP (F3)
 
 

เนื้อท่ีรวม 218  ไร 2 งาน 3 ตร.วา. 

( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887) 

ต.หนองจอก อ.บานโพธ์ิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

เจาของ 745,475,500 

หลักประกันเงินกูระยะยาว 

11.สิทธิการเชา YNP (F1) 

เนื้อท่ีรวม 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)

 

เนื้อท่ีรวม 8 ไร  25 ตร.วา  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 1,188,000 - 

13.สิทธิการเชาโรงงาน YNPE 
5)

 

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

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 951,600 - 

4. สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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รายการสินทรัพย ที่ตั้งสินทรัพย 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาสุทธิทาง

บัญชี (บาท) 
ภาระผูกพันของ 

ทรัพยสิน 

14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ 

เนื้อท่ีรวม 836.19 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง 

กรุงเทพฯ 

ผูเชา 6,000,000 - 

15.สิทธิการเชาท่ีจอดรถ YNP (F1)
5)

 

เนื้อท่ีรวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 528,000 - 

16.สิทธิการเชาท่ีจอดรถ YNP (F2) 
6)

 

เนื้อท่ีรวม  1.5 ไร  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 360,000 - 

14.สิทธิการเชาอาคาร สํานักงานใหญ 

เนื้อท่ีรวม 836.19 ตร.วา  (ฉ.2199) 

แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง 

กรุงเทพฯ 

ผูเชา 6,000,000 - 

15.สิทธิการเชาท่ีจอดรถ YNP (F1)
5)

 

เนื้อท่ีรวม 3 งาน 40 ตร.วา (ฉ.7606) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 528,000 - 

16.สิทธิการเชาท่ีจอดรถ YNP (F2) 
6)

 

เนื้อท่ีรวม  1.5 ไร  (ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

ผูเชา 360,000 - 

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

 

เนื้อท่ีรวม 18 ตร.ว  (ฉ.27887) 

ต.หนองจอก อ.บานโพธ์ิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 494,100  

18.สิทธิการเชาอาคารสํานักงาน(โชนัน) YNP(F) 8)       

เนื้อท่ีรวม 192.25  ตร.ว. (ฉ.12026)                 

  ต.ราชาเทวะ อ.บานโพธ์ิ   

จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูใหเชา 1,200,000 - 

 

 
หมายเหตุ :  1) YNP F1 ต้ังอยูบนเนื้อท่ีท้ังหมด 17 ไร โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินจํานวน 9 ไร 26 ตร.วา และไดเชาท่ีดินเนื้อท่ี 8 ไร 1 งาน จากบุคคล

ท่ีไมเกี่ยวของ โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ท้ังนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา
จํานวน 180,000 บาท ตอเดือน และมีสาระสําคัญอื่น ดังนี้ 
 - ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เมื่อผูใหเชาตกลงขายท่ีดินท่ีใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบกําหนดสัญญาเชา 
เพ่ือใหผูเชาเตรียมตัวออกจากท่ีดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตกลง
ซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควร 
  
 2) กลุมบริษัทฯไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน  
 
3) บริษัทฯไดใหบุคคลอื่นเชาเพ่ือทําการเกษตร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554  มี
ภาระผูกพันคาเชาตามสัญญารวม 4 โฉนด จํานวน 52,500 บาท ตอป  
  
4) บริษัทฯไดเชาท่ีดินเนื้อท่ี 8 ไร 25 ตร.วา เพ่ือใชเปนสถานท่ีวางเคร่ืองจักรและท่ีจอดรถโดยมีระยะเวลาเชาจํานวน 11 ป 1 เดือน  ท้ังนี้มีคาหนาดิน
ตามสัญญาเชาจํานวน 9,500,000 บาท  โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวน 99,000 บาท ตอเดือน ตามสัญญาระหวางวันท่ี 16 กันยายน 2549 ถึง วันท่ี 16 
ตุลาคม 2555 และ มีอัตราคาเชาเปนจํานวน 148,500 บาท ตอเดือนตามสัญญาระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 ถึง วันท่ี 17 ตุลาคม 2560  
 
5) บริษัทฯไดสิทธิการเชาท่ีดินเนื้อท่ี 7 ไร 3 งาน จากบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ โดยให YNPE เชาชวงเพ่ือใชเปนท่ีต้ังโรงงาน YNPE และใชเปนคลังสินคา 
โดยสัญญามีระยะเวลา 20 ป นับแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2545 ท้ังนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญาเปนจํานวน 79,300 บาทตอเดือนจนครบ
กําหนดสัญญา (วันท่ี 25 มิถุนายน 2565) 

 
  6) บริษัทฯไดเชาท่ีดินเนื้อท่ีรวม 3 งาน 40 ตร.วา เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถโรงงาน 1 โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันท่ี  1 กันยายน 2552 

ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวน 44,000 บาท ตอเดือน ตลอดอายุสัญญาและมีสาระสําคัญอื่น ดังนี้ 
 -ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาภายใน 30 วัน เมื่อผูใหเชาตกลงขายท่ีดินท่ีใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบ 
กําหนดสัญญาเชา เพ่ือใหผูเชาเตรียมตัวออกจากท่ีดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงินจํานวนเทาไร เพ่ือใหผู
เชามีโอกาสตกลงซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควรและหากผูเชาปฏิเสธหรือเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวผูใหเชาจึงจะเสนอขายบุคคลอื่น 
 
7) บริษัทฯไดเชาท่ีดินเนื้อท่ีรวม 1.5 ไร เพ่ือเปนท่ีจอดรถของโรงงาน 2 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ี 1  
พฤศจิกายน 2553  จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม  2555  มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 720,000 บาท ตอป และมี 

     สาระสําคัญอื่น  ดังนี้  
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 -ผูใหเชาจะตองแจงผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เมื่อผูใหเชาตกลงขายท่ีดินท่ีใหเชาใหแกผูอื่น กอนครบกําหนด สัญญาเชา 
เพ่ือใหผูเชาเตรียมตัวออกจากท่ีดิน และผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบดวย วาจะตกลงขายใหผูใด เปนเงิน จํานวนเทาไร เพ่ือใหผูเชามีโอกาสตกลง
ซื้อไดกอน หากเห็นวาเปนราคาสมควร 

 
8) บริษัทฯ ใหบริษัทรวม YSP เชาพ้ืนทีเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงาน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป  นับต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันท่ี 31 
ตุลาคม  2556  มีภาระผูกพันคาเชาตามสัญญา จํานวน 494,100บาท ตอป  
  
9) บริษัทฯไดใหบริษัทรวม  โชนัน เชาพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงาน ณ โรงงาน 3 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน)  โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป 
นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยคาเชาตามสัญญา 3 ป รวม 3,600,000 บาท 

 
 

4.2  การรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ  

บริษัท ดําเนินนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับคายรถยนตตางๆ มาโดยตลอด เห็นไดจากการเปนผูผลิต

ชิ้นสวนใหคายโตโยตาและฮีโนมาเปนระยะเวลากวา 30 ป และเร่ิมเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับคายรถอีซูซุ ตั้งแตป 

2542 

 

การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนของคายรถตางๆ (Developer) 

 

นอกจากคายรถยนตแลว บริษัท ยังสรางความสัมพันธอันดีกับ Developer ซ่ึงเปนเจาของลิขสิทธิ์ชิ้นงาน

ของคายรถตางๆ ซ่ึงสรุปความสัมพันธและสาระสําคัญของสัญญา ไดดังตอไปน้ี 

 

 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและรวมลงทุนกับ บริษัท ซังโกะ (SANGO) จํากัด ซ่ึงเปน

ผูออกแบบชิ้นสวนทอไอเสียของคายรถโตโยตา จัดตั้งบริษัท YSP ผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนต

และทอไอเสีย ใหกับคายรถโตโยตา 

วันที่ทําสัญญา 29 มิถุนายน 2548 

สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต Mufflers, Exhaust pipes, Pedal, Instrument panel, Door Impact 

beams สําหรับคายรถ โตโยตา 

ระยะเวลาส้ินสุดสัญญา 28 มิถุนายน 2553 

คาตอบแทน 1.5%ของผลตางของจํานวนยอดขายผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตโดยหัก

คาใชจายแลว   

 
 

 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท อินเตอร เซโกะ  (Inter seiko) จํากัด ซ่ึงเปน

ผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถฮอนดา  

วันที่ทําสัญญา 8 ตุลาคม 2544 

สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะเพื่อขายใหกับบริษัท Y-TEC (ผลิตรถยนต 

HONDA) 

ระยะเวลาส้ินสุดสัญญา มีผลจนกวาบริษัทฯ จะเลิกผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต 

คาตอบแทน คาสิทธิในอัตรารอยละ 4 ของราคาขายสุทธิ 
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 ทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค (Shonan Unitec) จํากัด  

(ประเทศญี่ปุน) ซ่ึงเปนผูออกแบบและพัฒนาชิ้นสวน ABC และชิ้นสวนรถยนตใหกับคายรถอีซูซุ 

ทําใหบริษัท มีความเชี่ยวชาญและไดรับความไววางใจในการรวมมือออกแบบชุด ABC  

วันที่ทําสัญญา 27 เมษายน 2550 

สัญญาใหความชวยเหลือในการผลิต ชิ้นสวนบานพับ, ชิ้นสวนขาคันเรง ขาเบรก ขาคลัช 

ระยะเวลาส้ินสุดสัญญา ตออายุสัญญาเปนรายป 

คาตอบแทน - คาสิทธิ จํานวน 4.3 ลานเยน / ผลิตภัณฑ กําหนดจายทุก 6 เดือน 

หมายเหตุ: บริษัท ไมมีภาระจายคาสิทธิสําหรับชุด ABC ที่จําหนายใหคายรถ Toyota 

 

4.3  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน คิดเปน

มูลคาตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 5 4.32.บริษัทรวม 1 บริษัทเทากับ 5 4.32 ลานบาท ทั้งน้ีเงินลงทุนในบริษัทยอย 1 

บริษัทน้ันไดถูกกันสํารองเน่ืองจาก81 ลานบาท โดยแบงเปนเงินลงทุนในมีผลประกอบการ ขาดทุนเกินกวาเงินของ

ทุน และในป 255 5 บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยอีก 1 แหงเน่ืองจากเห็นวาบริษัทยอย

ดังกลาวมีผลประกอบการดีขึ้นจากปกอนและสามารถสรางกระแสเงินสดไดในอนาคต  

 

บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด 

ในไตรมาส 1 ป 2554 บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1,190 

บาท โดยบริษัทบันทึกเงินปนผลดังกลาวเปนจํานวน 16.05 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดรับเงินปนผลดังกลาวแลว 

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด ไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 837 

บาท โดยบริษัทบันทึกเงินปนผลดังกลาวเปนจํานวน 11.29 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดรับเงินปนผลดังกลาวแลว 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญคร้ังที่ 1 /2557 ไดอนุมัติใหขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (วายเอส

ภัณฑ) จํานวน 12,784 หุนในราคาหุนละ 63,200 บาทตอหุน ใหกับผูถือหุนใหญของบริษัทรวม ซ่ึงทําใหสัดสวนการถือหุน

ใน บริษัท วายเอสภัณฑ 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) 

 

ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช

ในการผลิต (Tooling) 

 

300 

 

100 

 

- 

บริษัท ยานภัณฑอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด (YNPI) ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย และงาน

ขึ้นรูปโลหะ 
240 100 - 

บริษัทรวม 

บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด 

(YDT) 

 

บริการชุบสีโลหะ อโลหะ ดวย

ระบบกระแสไฟฟา 

20 30 54.32 

บริษัทอื่น 

บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด (YSP) 

 

ผลิตชุดทอไอเสีย  

ตัวแทนจําหนายทอ (Pipe) 

1,414 9.55 - 

บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด คาขาวและโรงสีขาว 5 2 - 

รวมทั้งส้ิน 54.32 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ือง

กับผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งน้ี นโยบายในการ

ลงทุน    จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจเปน

สําคัญ โดยการลงทุนตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขต

อํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของ 

จะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทจะสงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพื่อรวมในการบริหารงาน 
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ปจจุบันบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่ขึ้นสูศาล ดังน้ี  

 

1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เร่ือง กูเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาชดใชความ

เสียหายตามตั๋วสัญญาใชเงินและค้ําประกัน โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง  195.27 ลานบาทปจจุบันอยูระหวางการนัด

ไกลเกล่ีย 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เร่ือง ยืม, บัญชีเดินสะพัด, ตั๋วเงิน, 

จํานอง โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,833.09 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีสถาบัน

การเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความไดปกติ 

3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัท เร่ือง บัญชีเดินสะพัด ยืม ตั๋วสัญญาใช

เงิน ค้ําประกันจํานอง โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 2,795.84 ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับ

เจาหน้ีสถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยปจจุบันบริษัทสามารถผอนชําระหน้ีสินตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความไดปกติ 

4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัทในฐานะผูค้ําประกัน บริษัท วาย เอ็น พี 

เอ็นจิเนียร่ิง จํากัดจากการที่บริษัทยอยผิดนัดการจายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน และดอกเบี้ยคาง

จาย โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 110.89 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ี

สถาบันการเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบันบริษัทยอยไดจายชําระหน้ีเงินตนตามสัญญาแก

เจาหน้ีสถาบันการเงินครบแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
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บริษัท  : บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “YNP”)  

ประกอบธุรกิจ  : ผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก  

1. ชุดทอไอเสีย (Exhaust System)  

2. ชุดขาคันเรง ขาเบรค ขาคลัช  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  

3. ชิ้นสวนขึ้นรูปโลหะสําหรับรถยนต และอ่ืนๆ (Press Part) สงจําหนายโรงงาน

ประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผูคาชิ้นสวนอะไหล

รถยนตทั่วประเทศ (REM : Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษัท

ยอยเปนผูออกแบบและผลิตเคร่ืองมือที่ใชในการผลิต (Tooling) ไดแก แมพิมพ (DIE) 

อุปกรณจับยึดที่ใชในการประกอบชิ้นสวนรถยนต (JIG) อุปกรณตรวจวัดคุณภาพ

ชิ้นงาน (C/F: Checking Fixture) และอุปกรณการผลิต (Equipment) 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ :  42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพทสํานักงานใหญ :  0 2331 8000, 0 2311 1000 

โทรสาร :  0 2331 7398 

ที่ต้ังโรงงาน YNP1  :  70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพทโรงงาน YNP1 : 0 2316 7777 

โทรสาร : 0 2316 9146 

ที่ต้ังโรงงาน YNP2  :  3 หมู 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอบาง

พลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพทโรงงาน YNP2 : 0 2175 2109, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 - 10 

โทรสาร : 0 2326 6425 

ที่ต้ังโรงงาน YNP3 : 55 หมู 3 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

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

โทรสาร :  0 3857 8846 

ที่ต้ังโรงงาน YNPE :  64 หมู 12 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนก่ิงแกว – ลาดกระบัง ตําบลราชาเทวะ อําเภอ

บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพทโรงงานYNPE : 0 2750 2299 

โทรสาร : 0 2750 3808 

ที่ต้ังโรงงาน 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.  ขอมูลทั่วไป 
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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 31 เดือนธันวาคม 2555 แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถือหุน 

 

(1) รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท  

 รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท ณ วันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  มีดังนี้ 

 

ชื่อ  จํานวนหุน         %  

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  ต้ังวัฒนศิริกุล 12,850,000 0.80% 

 
หมายเหตุ: 
1) กลุมพันธพาณิชย ประกอบดวยกลุมผูถือหุนนามสกุลเดียวกันและผูที่เก่ียวของทั้งหมด 14 ราย ไดแก นางจําลอง พันธพาณิชย , นายสัมพันธ พันธ

พาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน อังคเศกวิไล, นางอัมพร นิลภิรมย , นางพรจิต พันธพาณิชย,  นางสาวพิไล

พรรณ ลัธธนันท, นางวันทนา พันธพาณิชย, นายไพศาล อังคเศกวิไล นายกิตติภัทร พันธพาณิชย , นางสาวแกวกาญจน พันธพาณิชย ,นางสาวอัจฉรา

พร  พันธพาณิชย , นางสาวภาวาส นิลภิรมย , นางสาวนฤมล อังคเศกวิไล 

 

 (2) ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ  

-ไมม ี–  

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
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7.3 การออกหลักทรัพยอื่น  

        -ไมมี – 

 

 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล  

 

(1)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย แต

ท้ังนี้ การจายเงินปนผลตองนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพ

คลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยตอง ไมสงผลกระทบตอความสามารถใน

การชําระเงินกูสถาบันการเงินตาง ๆ ตามเง่ือนไขการกูยืมซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 

(2)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย โดยการจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทยอย YNPE และ YNPI ตองจัดสรรเงินไว

เปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมี

จํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัท หรือมากกวานั้น 

 

ท้ังนี้ ในระหวางป 2554 - 2555 บริษัทไมมีการจายเงินปนผล 
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8.1 ผังการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสรางการจัดการ 
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  โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยรายชื่อและขอบเขต อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

 

 1.  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 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  ล้ิมเจริญ กรรมการ 

 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  

 

ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายสัมพันธ 

พันธพาณิชย, นายพริษฐ พันธพาณิชย, นางอรสโรชยา บุนนาค และนางอัมพร นิลภิรมย กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือ

ชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

 

(1) บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผู

ถือหุน 

ท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

(2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ

ของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องท่ี

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิก

บริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของ

บริษัทอื่นมาเปนของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา 

แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา

จัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการ
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ซื้อและขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามท่ีหนวยงานราชการอื่น ๆ 

กําหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการ

บริหาร โดยใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการ

บริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร  

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท

ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและ

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทนในเรื่องเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ

คัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ท้ังนี้ การมอบอํานาจ

ดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และ             ความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน         และ

ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลอื่นท่ีอาจมีความขัดแยง 

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

(5) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ํา

ประกันใดๆ ท่ีกอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท 

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 

(7) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท 

(8) ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ 

(9) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยใหมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน

การปฏิบัติงาน 

(10) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(11) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

(12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

(13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี

ไวในรายงานประจําป  และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ  ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจทํา

หนาท่ีกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ 

กําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย ( Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมี

การติดตามผลการดําเนินงานท้ังรายเดือน รายไตรมาส และปลายป  ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจอยางสูงสุดใหแกกิจการ และ

ความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

            นอกจากนี้บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมท่ีดี 

เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเปนผูพิจารณา 
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 การกําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญอยางชัดเจน โดยอํานาจการอนุมัติสูงสุดเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหกรรมการผูบริหาร 

และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัท ใชในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีการทบทวนนโยบาย และ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบวา ตองใชความรู  ความสามารถและ

ประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน

ของบริษัท และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือให

คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ของท้ังบริษัท และบริษัทยอย  ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของ

บริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุม สาธารณชนและสังคม 

รวมท้ังการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง บริษัทกําหนดใหแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรม

ธุรกิจดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานท่ัวไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดวย 

(3) บริษัทไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยหากมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนเกิดขึ้นคณะกรรมการ โดยกรรมการผูไมมีสวนไดเสียพรอมดวยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดพิจารณา

ความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

(4) คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัท และไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้น เพ่ือจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดาน

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพ่ือใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม

ทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบ

ภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 2.  คณะกรรมการบริหาร 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผูบริหาร ดังนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง 

1 นายสัมพันธ พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพริษฐ พันธพาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ 

3 นางอัมพร นิลภิรมย รองกรรมการผูจัดการใหญ  , กรรมการบริหารอาวุโส 

4 นางอรสโรชยา บุนนาค กรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน 

5 นางพรจิต พันธพาณิชย กรรมการบริหาร 

6 นายสุรพันธ กันเขตต กรรมการบริหาร 

7 นายฐาณิสร ธนะสุนทร กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เง่ือนไข 

กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท  

(2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ

โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอเพ่ือกล่ันกรองกอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท ท่ีกําหนดเอาไวใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังการชําระหรือใช

จายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซื้อท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูก

สราง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพ่ือการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไม

เกินกวา 300 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดวย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมี

ลักษณะเปนการอนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มี

สวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามปกติ

ธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ท้ังนี้ สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี

สิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น  

 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 5  จํานวน  4  ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 พลโทไตรรัตน ปนมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี กรรมการตรวจสอบ 

3 นายปยพร ล้ิมเจริญ กรรมการตรวจสอบ 

4 พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ :  นางสาวจันทรา  เจษฎาพิทักษ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554  
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงาน

ของบริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหการดําเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

บริษัทฯ  และผูถือหุน  โดยมีขอบเขตหนาท่ีดังนี้ 

(1) สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและ

มีการเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังราย

ไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา

จําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท เบ้ืองตนตอคณะกรรมการสรรหา  รวมถึงพิจารณา

เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท   

(5) เขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งเพ่ือขอความเห็น

จากผูสอบบัญชีในเรื่องตาง  ๆ 

(6) พิจารณาสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท            

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และ ให

คําแนะนําคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(9) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและใหความเห็นตอ   แผนตรวจสอบ

ภายใน การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  อัตรากําลังคนของสํานักตรวจสอบภายใน  และประสานงานกับผูสอบ

บัญชี 

(10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง  โยกยาย หรือถอดถอน รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  และบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน 

(11) พิจารณาสอบทานและแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ของบริษัท    และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(13) ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร  หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของ

มาใหความเห็น  รวมประชุม  หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

(14) มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด  เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของ

บริษัท  เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของ

คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ     
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            4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

                  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 

1 นางอัมพร นิลภิรมย กรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายสมศักด์ิ กล่ินกุหลาบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายณัฐพล แพรสิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

หมายเหตุ :  นายประยูร  ชางเกวียน   ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

(1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท โดยใหครอบคลุมความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอันจะเกิดขึ้นจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก 

(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และ

ดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังการสรางการเตือนภัยลวงหนา 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย    ระบบการบริหารความเส่ียง    ความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวตอเนื่อง  เพ่ือปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทใหเปนไปดวยความรอบคอบ 

รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) มีอํานาจในการแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ     หรือคณะทํางานในการบริหาร

ความเส่ียงแตละประเภทของการบริษัทไดตามความเหมาะสม โดยจะตองทํารายงานตอคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัท 

(5) กํากับดูแล  ติดตาม  ควบคุมและตรวจสอบ   การดําเนินงานของคณะกรรมการ   หรือคณะทํางานในการ

บริหารความเส่ียงและมีอํานาจเรียกเอกสาร ขอมูล และบุคคลท่ีเกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงครายงานความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงและปจจัยท่ีคาดวาจะเกิดผลกระทบตอการ

ดําเนินงานใหกับตอคณะกรรมการบริหาร พรอมท้ังดําเนินการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาใหกับ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

(6) ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหระบบการบริหารความเส่ียง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และ

สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด 
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5. คณะกรรมการสรรหา 

       คณะกรรมการสรรหา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท ประธานกรรมการสรรหา 

2. นางพรทิพย ลัธธนันท กรรมการสรรหา 

3. นางอมรรัตน อังคเศกวิไล กรรมการสรรหา 

4. นายปยพร ล้ิมเจริญ กรรมการสรรหา 

      นายรัชดา  สุวรรณจินดา    ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) คัดเลือก สรรหา บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ อยางมีหลักเกณฑ โปรงใส  รวมท้ังจาก

รายชื่อบุคคลท่ีผูถือหุนแนะนํา (ถาม)ี โดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ  

(2) ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี มีอายุท่ี   

เหมาะสม สุขภาพรางกายแข็งแรง และ จิตใจท่ีสมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัว

เปนการลวงหนา 

(3) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ไวเปนการลวงหนาและ/หรือ ในกรณีท่ี

ตําแหนงกรรมการ หรือ กรรมการผูจัดการใหญวางลง 

(4) ขอรับขอคิดเห็นตาง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา

คัดเลือกสรรหาดวย กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งตอไป 

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ 

               

6.  คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

         คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. พลโทไตรรัตน ปนมณี ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี รองกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

3. นายปยพร ล้ิมเจริญ กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

4. นางพรจิต พันธพาณิชย กรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

(1) เสนอแนะโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงคาเบ้ียประชุม โบนัสประจําป

สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในแตละป  

(3) ประเมินผลสําเร็จขององคกร เพ่ือกําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําปของบริษัท  
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(4) เสนอแนะโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท  

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

อิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัทโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท     
 

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 

 บริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของปท่ีผานมาไดทําการ

ประเมินถึงการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท ฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําผลการประเมินมากําหนดการปรับปรุงแกไขอยางเปน

รูปธรรม และจะปฏิบัติเปนประจําทุกป เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปตอ ๆ ไป   

 

8.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนและอํานวยความสะดวกโดยจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรู แกกรรมการ

และผูบริหาร โดยการเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมี

การพบปะระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือมั่นใจไดวาบริษัทฯ มี

ผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี 

 

8.4 โครงสรางคณะกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการ 

 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ี

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

จํานวน 4 ทาน กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 7 ทาน   กรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวน  4  ทานคิดเปนรอยละ 33.3 

ของกรรมการท้ังคณะกรรมการ 

 กรรมการอิสระ จํานวนรอยละ 33.3  ของกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. พลโท ไตรรัตน  ปนมณี  

2. พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 

3. นายปยพร   ล้ิมเจริญ 

4. นางสาวกัญญา  บุศยารัศมี  
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8.5 การสรรหากรรมการและผูบริหาร      

 บริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือทําหนาท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ     

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท

วางลง ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานและการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการ

บริษัทจํานวนหนึ่ง และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง และคัดเลือกชั้นหนึ่งกอน เสร็จแลว

คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลท่ีผานการคัดเลือกจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกใหเหลือจํานวนเทากับตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีวางอยู เสร็จแลวจึงจะนํารายชื่อ

บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง โดยใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ  (1)เพ่ือท่ีจะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน 

กรรมการก็ได  ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น    ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง   ชี้ขาด 

 อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาถึงความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกลาวดวย เพ่ือใหแนใจวาบุคคลท่ีจะไดรับ

การเสนอชื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัท 

 

8.6 การประชุมคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยประธาน

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุมเพ่ือท่ีจะให

ฝายจัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกันโดยบริษัทไดนําสงหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 

วันกอนการประชุมตามความเหมาะสม เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม พรอมท้ัง 

 

 กําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ท้ังนี้ ในป 2555 (วันท่ี 1 

มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความ 

เส่ียงมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 2 ครั้ง, คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 2 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมท้ังส้ิน 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง โดยการเขารวม

ประชุมของคณะกรรมการบริษัท แตละทานสรุปได ดังนี้ 
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8.7 วาระการดํารงตําแหนง 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ซึ่งบริษัทฯ จัดใหมีจํานวนกรรมการเพียงพอ

เหมาะสมตอขนาดขององคกร ในปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 11 คน และกรรมการแตละคนมีวาระการดํารง

ตําแหนง ดังนี้ 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

สรรหา 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

นายสัมพันธ  พันธพาณิชย                     7/7 4/4  - -   -  - 

นายพริษฐ    พันธพาณิชย 7/7 4/4  -            -  -  - 

นายเคียง  บุญเพ่ิม                                  7/7 -  - -   -  - 

นางอรสโรชยา   บุนนาค 7/7 4/4  - -    -  - 

นางอมรรัตน    อังคเศกวิไล 7/7  -  - -   2/2  - 

นางอัมพร    นิลภิรมย 7/7 4/4  - -    - 1/1 

นางพรจิต   พันธพาณิชย 7/7 4/4  - -    -  - 

พลโทไตรรัตน    ปนมณ ี 7/7  - 6/6 2/2  -  - 

นางสาวกัญญา    บุศยารัศม ี 7/7  - 6/6 2/2  -  - 

นายปยพร    ล้ิมเจริญ 7/7  - 6/6 2/2 2/2  - 

พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 7/7  - 6/6  - 2/2  - 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปท่ีไดรับ

แตงตั้ง 

ปท่ีไดรับ

เลือกลาสุด 
ประเภทของกรรมการ 

สรรหาแตงตั้ง

ป 2555 

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    ปนมณ ี 2549 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 

นางสาวกัญญา    บุศยารัศม ี 2549 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 

นายปยพร    ล้ิมเจริญ 2549 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 

พลตํารวจตรีวันชัย  วิสุทธินันท 2549 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 
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8.8 เลขานุการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท เสนอชื่อตอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเลขานุการ โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถสําหรับตําแหนง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ท้ังนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551   คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ไดมีมติ

แตงตั้งนางกนิษฐนาถ 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  :   มีความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีความสามารถในการ

ประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทํารายงานการประชุมฯ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนํา เทคนิคการส่ือสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ

ผานการอบรมดานงานเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 

หรือองคกรอิสระท่ีมีความนาเชื่อถือ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

(1)  ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

(2)  ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท ระเบียบท่ีเกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

(3)   จัดการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)   ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล  

(5)   ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุน และหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ โดยผูถือหุนสามารถสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ 

ท่ีตองการทราบ โดยติดตอสอบถามไดท่ีเบอรโทรศัพท 02-331-8000, 02-311-1000 ตอ 3301 หรือสงคําถามผาน

ทาง e-mail ท่ี Law@yarnapund.com 

(6)   สงเสริมใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม  

(7)      ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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8.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

บริษัท ฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ โดย

คาตอบแทนของกรรมการเปนไปในระดับท่ีเหมาะสมและจูงใจพอท่ีจะสามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว  ไมมีการจาย

คาตอบแทนท่ีเกินควร  โดยพิจารณาใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายของแตละทาน  สวนคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท ฯ  

กําหนด  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  โดยการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 

 

(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 ปนมณี 600,000 

9 นางสาวกัญญา บุศยารัศมี 600,000 

10 นายปยพร ล้ิมเจริญ 360,000 

11 พลตํารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท 360,000 

กรรมการบริหาร (ฐานะผูบริหาร) จํานวน 5 คน 

25,553,800 

  

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 2555 บริษัทฯ มี

พนักงานรวมท้ังส้ิน จํานวน 3,595 คน แบงตามสายงานไดดังนี้ 

ฝายงาน 2553 2554 2555 

กรรมการบริหาร 7 5 7 

ฝายบัญชี 35 31 31 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 2 2 2 

ฝายตนทุน 6 6 7 

สํานักวางแผนและพัฒนาองคกร   0 

ฝายการเงิน 6 5 5 

ฝายทรัพยากรบุคคล 72 75 75 

สํานักตรวจสอบภายใน 1 3 3 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 13 13 

ฝายกฎหมาย 4 3 - 

ฝายผลิต 1,623 1,635 2,242 

ฝายบริหารโรงงาน 436 452 450 

ฝายวิศวกรรมการผลิต 146 194 195 

ฝายการตลาด 38 38 38 

ฝายจัดซื้อ 53 50 50 

ฝายประกันคุณภาพ 24 27 25 

ฝายประสานงาน 2 8 8 

แผนกความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 16 14 14 

แผนกควบคุมคุณภาพ 251 261 255 

แผนกซอมบํารุง 173 187 170 

แผนกระบบมาตรฐาน(QMS) 5 5 5 

รวมท้ังหมด 2,913 3,014 3,595 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุม บริษัทยานภัณฑ  มุงมั่นพัฒนามาตรฐาน เพ่ิมทักษะและความสามารถของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหพนักงาน

แสดงศักยภาพอยางเต็มท่ี   รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
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ในการพัฒนาบุคคลากร ซึ่ง ทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยสินท่ีมีคาขององคการ ( Human Capital) และเปนตัวแปรสําคัญ

ตอความ สําเร็จ ท่ีองคการตองใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพ่ือใหเกิดผลิตภาพ 

(Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดในการทํางาน สรางความแตกตางและ

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ ขับเคล่ือนองคการใหประสบความสําเร็จ 

บริษัทจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) เพ่ือสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนา

หลักสูตรดังตอไปนี้          

      1. การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม (Orientation New Employees) โดยใหความรูเกี่ยวกับนโยบายบริษัท , นโยบาย

ความปลอดภัยในการทํางาน , ระเบียบขอบังคับในการทํางาน , ระบบมาตรฐาน เชน ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม สวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานจะไดรับ เพ่ือใหพนักงานเขาใหมไดทราบ และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับ

นโยบายตางๆ ของบริษัท             

      2. การฝกอบรมดานเทคนิควิชาชีพ (Functional Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละสาย

วิชาชีพ บริษัท จัดใหมีการอบรมดานเทคนิควิชาชีพ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอก

บริษัท จากผูฝกสอนท่ีเปนชาวไทย และชาวตางชาติ    อีกท้ังบริษัท ไดมีการสงผูบริหารไปศึกษาเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ 

จากบริษัท คูคา ยังตางประเทศ เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

      3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา ( Managerial Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะการบังคับ

บัญชาของหัวหนางานทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาและการบริหารงาน 

      4. การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Training) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย และการปฏิบัติ

ตามระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร รวมท้ังการสรางจิตสํานึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน 

      5. การฝกอบรมดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (Safety & Environmental Training) เพ่ือใหพนักงานทุกระดับได

มีความรู ความเขาใจในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดี ปลอดภัย สรางจิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอมใหเกิด

ความปลอดภัย และปรับเปล่ียนวัฒนธรรมดานความปลอดภัยเปนปองกันท่ีสาเหตุกอนเกิดอุบัติเหตุ 

        6. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหพนักงานเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดความ

รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน และรวมท้ังเพ่ือรองรับระบบ SAP ท่ีบริษัทได

นํามาใชในระบบจัดการภายใน 

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมแลว บริษัทยังสนับสนุนการเรียนรูของพนักงานโดยสราง

องคกรการเรียนรู ( Learning Organization) โดยใหพนักงานไดรับรูขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับองคกร และอื่นๆ ท่ีเปน

ประโยชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีความรู     ความสามารถอยางตอเนื่อง      และเพ่ือใหสามารถจัดการความรู 

(Knowledge Management)   ไดตอไปในอนาคต    
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8.11 คาสอบบัญชีประจําป 

 

 ผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท ผูสอบบัญช ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885  และนาง

ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

 

ชื่อบริษัท 

งบรายไตรมาส / 3 ไตรมาส งบรายป ประจําป 2555 

คาสอบบัญชี งบเฉพาะ

บริษัท 

งบรวม งบเฉพาะ

บริษัท 

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 อินเตอรเนชั่นแนล 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 และผูถือหุนโดยมี

นโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี ( Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพ่ือใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตระดับท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับ

ดูแลกิจการ (Corporate Governance)  

 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการปรับปรุง บริษัทเล็งเห็นถึง

ความสําคัญและความจําเปน ตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย

สุจริต มีระบบจัดการอยางมืออาชีพ และมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ รวมถึงกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน การ

ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และเนนใหมีการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนตอนักลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม การจัดใหมีระบบ

การควบคุมและบริหารความเส่ียง โดยดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเส่ียง พรอมวางกลยุทธ

แกไขและติดตามการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงาน

ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและชอบธรรม โดยบริษัทกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ี

ดีเกี่ยวกับการกํากับดูกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 

 

1. สิทธิของผูถือหุน 

2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการใดๆท่ีมี

ลักษณะจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของ

บริษัทผูถือหุนจะไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคําถามใดๆ ท่ีเปนการสงเสริมการใชสิทธิ

ของผูถือหุน ดังนี้ 

• บริษัทนําหนังสือนัดประชุมไปเผยแพรผานเว็บไซดบริษัท www.yarnapund.com   เว็บไซดของตลาด

หลักทรัพย และหนังสือพิมพขาวหุน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูล กอนวันประชุมตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 7 

วัน ซึ่งเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

• บริษัทแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขาประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการประชุมอยาง

เพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

http://www.yarnapund.com/
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• บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 

สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นท่ี

สําคัญไวในท่ีประชุมผูถือหุน 

• บริษัทนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาตอบแทน เบ้ียประชุมและผลประโยชนอื่นใหผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

• บริษัทฯ ไมไดเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาใน

การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป อีกท้ังยังเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมซึ่ง

รายละเอียดไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน

สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง เชน 

• บริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมชองทางเลือกใหกับผูถือหุนแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือ

หุนในกรณีท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ  ใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหกับบุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ใน

กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

• บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเชิญประชุมผูถือหุนในกรณีท่ีมีรายการท่ีมีสาระสําคัญและสงผลตอผูถือใหหุน โดยป 

2554 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพ่ือขอมติท่ีประชุมในการจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญ 

บริษัท วอลคเกอร เอ็กซอสท (ประเทศไทย) จํากัด พรอมท้ังจัดใหมีรายการผลการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับ

การรับรองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ในการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชบัตรลงคะแนน และจัดให 

บริษัท สํานักงานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด เปนคนกลางในการนับคะแนน เพ่ือใหผูถือหุนเกิดความ

มั่นใจไดวาการรวบรวมคะแนนเสียงในแตละวาระมีความโปรงใส และถูกตอง 

• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายคน 

 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและ

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ประกอบดวย 

 

ผูถือหุน 

• บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและเทาเทียมกันของผูถือหุน และจะปฏิบัติกับผูถือหุนเสมือนวาเราเองเปนผู  

 ถือหุน 

• บุคลากรท้ังหมดของบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือรักษา

ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

• บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพยสินท้ังหมด ใหปราศจากการนําไปใชผิดวัตถุประสงค หรือผิดกฎหมาย ระวังมิใหมี

การสูญเสียถูกทําลายหรืออยูในความครอบครองของผูท่ีไมไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาสินทรัพย 
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• บริษัทฯ ดูแลมิใหมีการใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนสวนตัวหรือของผูท่ีเกี่ยวของท่ีจะมีการเปดเผยสู

สาธารณะ 

 

บุคลากรของยานภัณฑ 

• บุคลากรของยานภัณฑเปรียบเสมือนฟนเฟองหลัก ในการดําเนินธุรกิจเราจึงไดจัดใหมีการฝกฝนอบรม และ

พัฒนาความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ การปฏิบัติตอบุคลากรของยานภัณฑ จะเปนไปดวยความเปนธรรม

และสุจริตใจ 

• จะปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพและเปนธรรมและเคารพใน

ความคิด และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น เชนเดียวกันกับท่ีเราอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา 

• เราทุกคนมีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการชวยกันรักษาสภาพแวดลอม ในการทํางานใหปลอดภัยเปนท่ี

พึงพอใจและสรางความสมบูรณ ตอชีวิต สภาพจิตใจ และทรัพยสิน 

• คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรของยานภัณฑจะเปนไปดวยความเปนธรรมและสุจริตใจ 

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของยานภัณฑ เกี่ยวกับพนักงานดวยความเครงครัด 

 

ลูกคา 

• เราตระหนักอยูเสมอวาลูกคาคือผูเกื้อหนุนใหยานภัณฑสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เพราะฉะนั้น

ความพึงพอใจของลูกคาเปนจุดหมายหลักในการดําเนินงานของยานภัณฑ 

• เราเชื่อวาการมุงมั่นพัฒนาและการปรับปรุงการผลิตและการใหบริการอยางตอเนื่อง รวมท้ังจิตใจท่ีตั้งมั่นและ

กระตือรือรนในการตอบสนองความตองการของลูกคา จะชวยใหเราสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ สงสินคาตรง

ตอเวลา มีตนทุนท่ีเหมาะสม และใหบริการท่ีดีท่ีสุดตอลูกคา 

• เราจะดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม ไมปกปดหรือใหขอมูลท่ีเปนเท็จซึ่งอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกระบวนการผลิตของลูกคา 

• เราจะรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัดและระมัดระวังมิใหมีการนําความลับดังกลาวไปใชโดยมิชอบ

หรือกอนไดรับการอนุญาตจากลูกคา 

 

คูคา 

• เราจะปฏิบัติตอคูคาอยางสม่ําเสมอภาคและเปนธรรมบนพ้ืนฐานของเหตุผลและผลประโยชนรวมกันท่ียั่งยืน 

• เราจะไมเรียก ไมรับ และไมจายผลประโยชนใดอันอาจกอใหเกิดการกระทําท่ีไมสุจริตและไมโปรงใส กับคูคา 

• เราจะหลีกเล่ียงการดําเนินธุรกิจกับคูคาท่ีอาจจะทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียง เชน คูคาท่ีผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน 

สงมอบสินคาไมตรงเวลา หรือมีการกระทําอันเปนการละเมิดกฎหมาย เปนตน 

• เรายึดมั่นในคําสัญญาท่ีเราใหไวกับคูคา และจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งเมื่อใดท่ีมีเหตุชี้บงวาไมสามารถ

ปฏิบัติตามได ก็จะตองแจงใหทราบทันทีเพ่ือรวมกันหาทางแกไข 

 

คูแขงทางการคา 

• เราจะทําการแขงขันภายใตกรอบกติกาท่ีเปนสากล โดยคุณภาพของสินคา ราคาท่ีเหมาะสม  สงมอบตรงเวลา

บริการท่ีประทับใจ และการรักษาสัญญา เปนปจจัยท่ีทําใหเราประสบความสําเร็จในการแขงขัน 

• เราจะไมทําธุรกิจโดยขาดซึ่งจริยธรรมเพ่ือการแสวงหาและรวบรวมขอมูลเพ่ือประโยชนในการแขงขัน 

• การใชขอมูลความลับทางการคาของผูอื่น โดยไมไดรับความยินยอมเปนส่ิงท่ีจะไมปฏิบัติ 
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สังคมและส่ิงแวดลอม 

• เรามีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมสรางสังคมท่ีนาอยู ดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  ใชทรัพยากรท่ี

ส้ินเปลืองอยางจํากัด ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ รักษาสภาพแวดลอมโดยไมปลอยของเสียท่ีไมไดรับ

การบําบัดออกสูภายนอกและรวมกับสังคมในการชวยกันยกระดับสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยนาอยูยิ่งขึ้น 

• เราสนับสนุนอยางเต็มท่ีใหบุคลากรของบริษัทฯ รวมชวยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และภัย

ธรรมชาติตางๆ ท่ีผานมาบริษัทไดมีโครงการเพ่ือสังคม ดังนี้ 

- โครงการ มอบทุนการศึกษาแกบุตร ธิดา ของพนักงานอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาแกเด็กนักเรียน  

และโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา  

- โครงการ  ทํานุบํารุงโรงเรียนในชนบท 

- โครงการ รวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติ เพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีตองการโลหิต และไดมอบส่ิงของอุปโภค-

บริโภค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภากาชาติไทย 

• เราปฏิบัติตนใหอยูในกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ถือ

เปนแนวทางท่ีบุคลากรของยานภัณฑทุกคนตองยึดปฏิบัติตาม 

 

หมวดท่ี 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูเกี่ยวของรับทราบขอมูลท่ีเพียงพอ จึงจัดใหมีการ

เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส  ผานชองทางตางๆ ใหผูใชเขาถึงขอมูล

ไดอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

• บริษัทจัดใหมีการเผยแพรขอมูลการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงิน ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําป  รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะ

ของคาตอบแทน และหนาท่ีของคณะกรรมการ เปนตน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายงาน

ขอมูลประจําป รายงานประจําป และผาน www.yarnapund.com ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

• บริษัทไดจัดใหฝายพัฒนาธุรกิจเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีมีความ

ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ังรายงานขอมูลการเงิน และขอมูลท่ัวไปตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบ

ตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน เจาหานาท่ีภาครัฐ และ

สาธารณชนผานชองทางตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือใหบริษัทสามารถส่ือสารขอมูลกับผูลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุน 

ผูส่ือขาวและผูท่ีสนใจท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอเนื่องถึงผูถือหุนท่ีจะไดรับประโยชนจาก

ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาท่ีแทจริง และนําไปใชประโยชนในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ ภายใตกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับ

ของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ขอพึง

ปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ี 

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

http://www.yarnapund.com/
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• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

• กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน 

• กรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 45.4 ของกรรมการท้ังคณะ 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจน ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 11 ทาน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทาน

เปน 

กรรมการอิสระ 

• คณะกรรมบริหารความเส่ียง 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 ประกอบดวย

กรรมการ 3  

ทาน มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน 

1.3 ประธานกรรมการมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดอํานาจ  

หนาท่ีของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน เพ่ือมิใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุล และสอบทาน

การบริหารงานได 

1.4 คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน 

 

2. มุงเนนใหบริษัทฯ มีแนวการปฏิบัติงานดานกํากับดูแลกิจการแบบมีสวนรวม  

2.1  กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองมีกรรมการบริษัท เขารวมการประชุมไมนอยกวา 2 

ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และกําหนดวิธีการลงมติในการประชุม พรอมกําหนดใหสํานักงานเลขานุการ

จัดเตรียมเอกสารขอมูลประกอบการชุม กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

2.2 กําหนดใหมีชองทางการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงการแจงเบาะแสการกระทําผิด

กฎหมาย โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียมีชองทางการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง การบริหารจัดการ โดยผานเลขานุการของบริษัทฯ 

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหผูบริหาร

และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการวัดผลการดําเนินงานในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบ

กับเปาหมายท่ีกําหนดไว และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งมี

ผลเชื่อมโยงกับอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับ ตามโครงสรางของบริษัทฯท่ีมีโครงสรางสอดคลองกับบริษัทอื่น

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

2.5 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ  กําหนดแผนเยี่ยมทุกโรงงานเปนประจําทุกเดือน โดย

เปดโอกาสใหผูบริหารในสวนโรงงานไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปรับปรุงแตละโรงงาน 

เพ่ือสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังท่ีสามารถ

คํานวณเปนตัวเงิน และไมเปนแตเงิน 
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3.  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัท มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายใน

ของบริษัท ท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย

ใหความรูแกกรรมการ รวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน 

คูสมรส และบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารและพนักงานท่ีทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญท่ีมีผลตอ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือขอมูล

ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น และกําหนดให

ผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาว

ใหแกบริษัทเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน  

 

9.2 การตอตานการทุจริต 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   ท้ังนี้ เพ่ือใหครอบคลุมถึงพนักงาน  คูคา  ลูกคา  และผูมีสวน ไดเสีย

ทุกกลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ   จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนด

ในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ    ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย  เพ่ือให

บริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
  

1. สํารวจรายการมีสวนไดเสียของตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งแตกรรมการ ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานท่ีมี

สวนไดเสีย เพ่ือหาแนวทางปองกันการจัดแยงทางผลประโยชน ท่ีจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น 

2. สงเสริมความรูผานหลักสูตรทางจริยธรรม สําหรับผูบริหารทุกระดับและพนักงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

3. ผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาโทษทาง

วินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว และโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฏหมาย 

 



                                   บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน                                              แบบ 56-1 ประจําป 2555   

   

 

 

49 

 

 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติอยางตอเนือง ดานการปฏิบัติตอคูคาและผูมีสวนไดเสียกับองคกร

อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมสิทธิดานทางศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิ

ทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญา  

 

1.1 การแขงขันท่ีเปนธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ส่ือสารและทําความเขาใจกับบุคลากรของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม

เง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันไวกับลูกคา หรือจําหนายอยางเครงครัด เปนธรรมตามขอตกลงตางๆ ท่ีไดใหพันธะสัญญาไวใน

การดําเนินธุรกิจรวมกัน  กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพ่ือรวมกันพิจารณาหา

แนวทางแกไขปญหา  

สงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม รวมถึงการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ี

ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอจําหนาย เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับสินคา การบริการ  

 

1.2 สงเสริมความรับผิดชอบตอคูคา 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวของระหวางพนักงานทุก

ระดับชั้นกับผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมเปนธรรมและไมเสมอ

ภาคในการดําเนินธุรกิจระหวางผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา แตละรายของบริษัทฯ 

จัดใหมีโครงการการเยี่ยมชมผูขาย ผูรับจางชวง เพ่ือใหคําแนะนําและรวมพัฒนาใหผูขาย ไดมีระบบการผลิต

เปนท่ียอมรับ รวมถึงกําหนดเปาหมาย การรายงาน การพัฒนาศักยภาพของผูขาย เปนหนึ่งในเปาหมายสําคัญท่ีจะสงเสริม

ใหองคกร บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน  ทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  

สิทธิทางศีลธรรม  อยางเครงครัด กําหนดนโยบายไวในจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคู

คา สงเสริม ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา 

 

1.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการเคารพสิทธิ

มนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ท้ังในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 

โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงานและให

พนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน มีสุขอนามัยท่ีดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพอยางท่ัวถึง ดังนี้ 

1. กําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหทําหนาท่ีในการเขา

รวมประชุมกับตัวแทนของพนักงานในการรับเรื่องรองเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตางๆ เพ่ือให

พนักงานเกิดสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีดี 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
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2. กําหนดใหมีการปรับปรุงสวัสดิการท่ีเหมาะสมจําเปนกับพนักงาน ใหมีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาอาหาร คาครองชีพ เปนตน 

3. กําหนดใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมทําหนาท่ีการสํารวจ ตรวจสอบสภาพแวดลอมการปฏิบัติ โดยเบ้ืองตน

ตองเปนไปตามกฎหมาย และมีการพัฒนาความรู รวมถึงการตรวจติดตามอยางใกลชิดในกรณี เกิดเหตุอัน

เชื่อไดวาจะทําใหพนักงานมีความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

4. จัดใหมีการรายงานเรื่องความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกสัปดาห รวมถึง

กําหนดใหตองมีการบยายผลของการกําหนดแนวทางวิธีการปองกัน รวมถึงมีการอธิบายถึงเหตุอันควรปฏิบัติ 

และเหตุไมควรปฏิบัติ เพ่ือส่ือสารใหทราบท่ัวกันท้ังองคกร 

 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด อยางเสมอภาค และเปน

ธรรม โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียน และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสูการพัฒนา

และจัดการท่ียั่งยืนขององคกร 

 

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนการปฏิบัติและการนําพาองคกรใหอยูในระดับสากล ทางดานส่ิงแวดลอม ทําการ

สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามขอกําหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004)  จัดใหมีกิจกรรม Big Cleaning Day  และสงเสริมใหมีกิจกรรมการประกวดพ้ืนท่ี 5 ส  

เพ่ือใหพนักงานมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี สวนในกระบวนการผลิตไดใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บําบัด และวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมท้ังภายในและพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ  

 

 การดําเนินงานสําหรับป 2555 

(1)  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการทรัพยากรน้ํา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชน้ํา โดยน้ําท่ีออกจากการกระบวนการผลิตและสํานักงานท่ีผานการบําบัด

กอนปลอยคืนสูธรรมชาติ โดยบริษัททําการตรวจวัด ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานการระบายน้ําท้ิง โดยคา Parameter 

ในการตรวจวัดประกอบดวย  

• 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 

บริษัทมีการจัดประเภทและมีมาตรการในการจัดการการกับของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอยางเปน

ระบบ และมีการตรวจสอบ พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ อยางเปนทางการอยาง
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นอยปละ 2 ครั้ง ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรวาจะเกิดการปฏิบิติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดมีการกําหนด

มาตรฐานในการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน พรอมท้ังส่ือสารใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติ

ไปในแนวทางเดียวกัน 

 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

มีการประเมินและรายงานกากของเสียอันตราย (รง.6), เศษไม, ลังไม, เศษกระดาษ, กระดาษ, เศษ

พลาสติก, กลองพลาสติก, เศษโลหะ, เศษโลหะผสม, กากสี, เศษผา, ถุงมือปนเปอนและหมึก, น้ํายา T417S, 

Magnafilm 31 ภาชนะปนเปอนทินเนอร (สก.2) ซึ่งผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ขยะของเสียอันตราย 

ปริมาณการขายขยะของเสียอันตราย สําหรับป 2555 รวมปริมาณท้ังโรงงาน 1, 2 และโรงงาน 3

ท้ังหมด 263.88 กิโลกรัมมีปริมาณนอยลงเมื่อเทียบกับป 2554  

 

(3) การปองกันมลภาวะและเฝาระวังตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 สภาพแวดลอมในการทํางาน    

มีการประเมินจากการตรวจวัดเสียง, แสงสวาง, ฝุน, ความรอน และสารเคมี ท้ังโรงงาน 1, โรงงาน 2 

และโรงงาน 3 ผลการประเมินผาน ตามเกณฑมาตรฐาน 

 

มลพิษอากาศ 

ท้ังโรงงาน 1 โรงงาน 2 และโรงงาน 3  มีแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศหอง  Test Room, ตรวจวัด

คุณภาพ Line Copland, ตรวจวัดคุณภาพอากาศแผนกสี และตรวจวัดคุณภาพอากาศของ Maru A&W (Cyclone) 

ทําการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2554 ผาน ตามเกณฑมาตรฐาน 

 

ความปลอดภัย 

มีการประเมินจากการซอมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ, สารเคมีหกรั่วไหล, ตรวจสุขภาพประจําป, 

อบรมโฟรคลิฟท รายงาน จปว., คป.1 และตรวจสอบระบบไฟท้ังโรงงาน  ผลการประเมิน ผาน ตามเกณฑท่ี

กฎหมายกําหนด 
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10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดตอสังคม 

 

  บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา ดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งนําไปสูความเจริญเติบโตของ

องคกรอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และนําไปสูการปฏิบัติ

อยางจริงจัง   จัดทําโครงการ “ Quality Control Circle (QCC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และลดการใชพลังงาน เพ่ือเปนการรณรงค สงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวม และเพ่ือใหไดขอมูลใน

การบริหารเชิงลึก 

  

 นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารความ

เส่ียง ท้ังดานการดูแลพนักงาน การสรางพนักงานใหเปนคนเกงและคนดี การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจและการสรางโอกาส

ใหกับสังคม โดยครอบคลุมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบดวย บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด และ

บริษัท วายเอ็นพี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  โดยการปฏิบัติงานของพนักงาน ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการ

รองเรียนโดยตรงตอฝายทรัพยาบุคคลของบริษัท 

 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process) 

 บริษัทฯ สงเสริมการอยูรวมกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุข โดยมุงเนนท่ีการสรางโอกาสดานการศึกษาและ

อาชีพแกกลุมเยาวชนและผูดอยโอกาสโดยเฉพาะดานอาชีวศึกษาใหมีความรู พ่ึงพาตนเอง มีความเขมแข็งสามารถอยูได

ดวยตนเอง อีกท้ังมุงเนนกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนท้ังใกล  และชุมชนตาม

ภูมิลําเนาเกิดของพนักงานบริษัท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน 

 

1. ดานการศึกษา 

บริษัทฯ สนับสนุนดานการศึกษาของบุคลากร โดยเขารวมโครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ในระดับอาชีวศึกษา 

พรอมเอื้อเฟอสถานท่ีประกอบการของบริษัทฯ ใชเปนสถานท่ีศึกษา พนักงานของบริษัทจะไดฝกปฏิบัติงานจริง

รวมกับสายการผลิตและไดเรียนรูประสบการณตางๆ จากชีวิตการทํางาน อีกท้ังยังสนับสนุนทุนการศึกษาและ

สวัสดิการตางๆ  

 

 
 

 

 

 

 



                                   บริษัท ยานภัณฑ จํากัด(มหาชน                                              แบบ 56-1 ประจําป 2555   

   

 

 

53 

 

บริษัทฯ กําหนดใหมีโครงการแจกทุนการศึกษาบุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับท่ีดี และ

กําหนดใหสามารถเขารวมประกวดในโครงการสําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน การวาดรูประบายสี เขียนเรียงความใน

วันพอและวันแม 

 

 
 

2. ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมของพนักงานกับชุมชน 

 2.1 คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงการ

เคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ท้ังในเรื่องการใหโอกาส 

ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เชน การจางงานท่ี

เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ   

ในป 2555 บริษัทฯ ไดผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงาน

สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 

 

 

 2.2 ดานคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมกับชุมชน 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานไดทําความดี  โดยสนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตอการพัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทองถ่ิน  เชน โครงการอุปสมบทหมู โดยจําพรรษาในวัด

เขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูใกลเคียงพ้ีนท่ีโรงงานของบริษัทฯ ตลอดจนรวมสนับสนุนกิจการตางๆ ท่ีทางวัด

จัดขึ้น 
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จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เชน เทศกาล

สงกรานต ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีทอดกฐิน จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการทําบุญตัก

บาตรในโอกาสสําคัญตางๆ ของบริษัท  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตชุมชนรอบขางโรงงานโดยจัดใหเจาหนาท่ี

ฝายทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีส่ิงแวดลอมและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ สํารวจสภาพความเปนอยูของชุมชน และ

ปรับปรุงใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 

3. ดานการชวยเหลืออื่นๆ 

• โครงการหยดน้ี เพื่อนองรวมกับสภากาชาดไทย 

 

 
 

 

• บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เจาภาพเททองหลอองคหลวงพอพระพุทธโสธร ขนาดหนา

ตัก 5 เมตร 9 น้ิว ถวายวัดเขาดินวันอาทิตย ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2555 
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1.5 การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีนโยบายวาตองดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึด

มั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   ท้ังนี้ เพ่ือใหครอบคลุมถึงพนักงาน  คูคา  ลูกคา  และผูมีสวนได

เสียทุกกลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ   จึงจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และ

ขอกําหนดในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ    ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทาง

กฎหมาย เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีกําหนดไว
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11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดวยกรรมการอิสระ  4 ทาน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีสํานักตรวจสอบภายในรายงาน

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาท่ีสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ

ประจําปท่ีไดรับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรของบริษัทอยางคุมคา ไดปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไว

ตรวจสอบและทบทวนระบบควบคุมภายในใหมีความความถูกตองและทันสมัยตามสถานการณท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกัน และ

ลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได  ตลอดจนถึงการรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอง เชื่อถือได เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอผูถือหุน  ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯไดมีการจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 2555 โดยมีเครื่องมือชี้วัดและการตรวจสอบ (KPI) การ

บริหารจัดการรายเดือนเพ่ือใหเปนไปตามแผนธุรกิจและอยูในกรอบตามท่ีระบุไว   โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปน

อิสระและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก ธรร

มาภิบาลผานทางโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารการผลิตโดยนําระบบ TPS มาใชในการบริหารจัดการ

ตลอดจนถึงการไดรับการรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพและส่ิงแวดลอม  ISO/TS 16949 และ ISO 14001 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯเปนอยางดีวา สามารถผลิตงานไดอยางมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาและ

สงมอบตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือท่ีจะคอยกํากับดูแลใหมีการประเมินและวิเคราะหความเส่ียง

และผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในทุกมิติของการปฏิบัติงาน  แลวนําผลท่ีตรวจพบหรือวิเคราะหแลวคาดวาจะมีความเส่ียง

ท่ีจะเกิดขึ้นแจงใหผูบริหารระดับสูงตลอดจนผูรับผิดชอบทุกๆระดับไดรับทราบเพ่ือนําไปหามาตรการในการปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหสามารถควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯไดมีการควบคุมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยจัดใหมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ และการอนุมัติในแตละระดับไวเปนรายลักษณอักษร   ตลอดจนมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชทรัพยสิน

ของบริษัทในทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชอยางสูงสุด 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

การพิจารณาวาระตางๆ ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะไดรับขอมูลสําคัญในลักษณะของรายงานเชิง

วิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลรวมท้ังเอกสารสนับสนุนตางๆ เปนการลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง โดยมี

เลขานุการบริษัทฯมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหคําแนะนําดานขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555 ดังตอไปนี้ 

 

 

 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป  2555 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 5 ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติ

เปนไปตามท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ดังนี้ 

 

1. พลโทไตรรัตน    ปนมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นางสาวกัญญา     บุศยารัศมี         กรรมการตรวจสอบ  

3. พลตํารวจตรีวันชัย    วิสุทธินันท         กรรมการตรวจสอบ  

4. นายปยพร                  ล้ิมเจริญ                        กรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาท่ี โดยในรอบป  2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 6 

ครั้ง และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลกิจการตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสําคัญของงานท่ีปฏิบัติไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของป 2555 รวมกับผูบริหารของบริษัทฯ วาไดมีการปฏิบัติตามหลักการบัญชี  

โดยไดหารือรวมกับ ฝายจัดการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหงบการเงินของ บริษัทฯ  มีความถูกตอง กอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

2. สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสม เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ  รวมถึงสอบ

ทานขอเสนอแนะ และผลการปฏิบัติการแกไขตามขอเสนอแนะจากการเขาทดสอบระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี 

ประจําป 2555  

3. สอบทานการปฏิบัติงานสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย และนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ใหมีความทันสมัยและถูกตอง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางอิสระในการพิจารณาและใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ท่ีตรวจสอบแลวมีผลท่ีมี

นัยสําคัญท่ีอาจจะทําใหบริษัทเกิดความเสียหายได   จึงเห็นวาบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงาน

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเชื่อถือได มีการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท

และไมมีขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ 
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11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

1) ชื่อ และตําแหนง 

นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ  ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  

 

2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเกี่ยวของ 

• ปริญญาโท Executive – MBA  มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของ 

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 ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันกับ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคตจะตองมีการจัดเสนอใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวาง

กัน และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมเหตุสม

ผล และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก 

 ป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษใน

เรื่องดังกลาว ตอมาวันท่ี 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอ

สํานักงาน กลต. วาผูสอบบัญชีทานอื่น “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ” ซึ่งตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) 

ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ  

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือชําระหนี้ แต

ยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการ

ดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ 

บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป 

 

 

12. รายการระหวางกัน 
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12.2 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

 

ในระหวางป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกติ 

1) บริษัท วาย เอส ภัณฑ  จํากัด (YSP) 

เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 9.55  โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย  

  

 

ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ(ลาน

บาท) 

รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

ป 2555 

1) -  รายไดจากการขายสินคาและ

ใหบริการ 

      - ลูกหนี้การคา  

7,761.76 

 

610.55 

บริษัทจําหนายชิ้นสวนทอไอเสียสําหรับคายรถยนต 

TOYOTA และชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กอื่นๆ ใหแก YSP 

ตามปกติการคา  

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

2)  - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ

ใหบริการ 

- เจาหนี้การคา 

6,446.17 

 

2,798.37 

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ไดแก เหล็กทอ เพ่ือนํามาใชดําเนินการ

ผลิตชิ้นสวนทอไอเสีย ตามปกติการคา 

 บริษัทซื้อวัตถุดิบและ/หรือสินคาจาก YSP เปนเงินเชื่อ

ตามปกติการคา 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

3)   - รายไดอื่นดอกเบ้ียรับและเงินปน

ผล 

- ลูกหนี้อื่น 

10.32 

 

                   0.18 

เปนรายไดคาเชาท่ี YSP เชาพ้ืนท่ีสํานักงานของบริษัท

รวมถึงเงินปนผลท่ีบริษัทไดรับประจํา 

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

4)    – เจาหนี้อื่น 

- ดอกเบ้ียจายและคาใชจายอื่น 

0.03 

0.79 

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

 

เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 30 โดยมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสัมพันธ พันธพาณิชย และนายพริษฐ พันธพาณิชย 

 

ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ(ลาน

บาท) 

รายละเอียดและความจําเปนในการทํารายการ การคิดราคา 

ป 2555 

 3.1)  - รายไดจากการขายสินคาและ

ใหบริการ 

         - รายไดอื่นและดอกเบ้ียรับ                                            

         - ลูกหนี้การคา 

- 

 

- 

0.01 

บริษัทยอยผลิตแมพิมพโลหะสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวน

รถยนตจําหนายใหแก YDT  

 

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

3.2)  - ซื้อสินคาและวัตถุดิบและ

ใหบริการ 

        - เจาหนี้การคา 

23.62 

 

0.05 

 

บริษัทฯ วาจาง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ดวยระบบ

กระแสไฟฟาสําหรับงานขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต และจางผลิต

แมพิมพโลหะตามปกติการคา 

 

ราคาตลาดและ/หรือเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราว 

 

- ไมมี - 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
 

งบการเงิน 

รายงานผูส้อบบญัชี 

งบการเงินรวมปี 2552 

ผูสอบบัญชี : สมชาย  คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3277  

 : อําพล  จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4663   

 : วรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4387   

 : นริส  เสาวลักษณสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5369   

 บริษัทเอส. เค. แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงดแสดงความเห็นตอรายการบันทึกรับรู

ผลการตีราคามูลคาท่ีดินตามวีธีท่ีตีใหมตามท่ีฝายบริหารรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องขอใหแกไขงบการเงินป 2551 ไตรมาส 1และไตร

มาส2 ป2552 ตอรายการปรับปรุงดังกลาวท่ีไมสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมของมูลคา

ราคาท่ีดินตามวิธีท่ีตีใหมท่ีบริษัทมาปรับปรุงไดตามรายงานลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552  

 

งบการเงินรวมปี 2553 

ผูสอบบัญชี  :  นายเจษฎา  หังสพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3759  

:  นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899   

:  นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305   

บริษัท กรินทร  ออดิท จํากัด  

สรุปรายงานผูสอบบัญชี  :  

1)  การตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  บริษัทมีการวางแผนการตรวจ

นับสินคาคงเหลือและประมาณการระยะเวลาในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับผูสอบบัญชี  แต 

สินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําใหระยะเวลาท่ีใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ี 

ประมาณการไว ทําใหบริษัทไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอด 

ตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีได และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนท่ี 

พอใจในปริมาณและรายการเคล่ือนไหวของสินคาคงเหลือดังกลาวได  

2)  บริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 78.42 ลาน

บาท เปนสินทรัพยแทนท่ีจะบันทึกเงินท่ีจายดังกลาวเปนคาใชจายของป 2553 โดยบริษัท

ไดชี้แจงวา บริษัทมีนโยบายงดจายเงินโบนัสประจําป 2553 เนื่องจากผลประกอบการ

ขาดทุน แตเนื่องจากบริษัทเกรงวาจะเกิดผลกระทบดานแรงงานจากเหตุประทวงหยุดงาน 

บริษัทจึงกําหนดนโยบายจายเงินรางวัลลวงหนาใหแกพนักงานท่ีจะกลับมาในป 2554 โดย

มีเง่ือนไขหามประทวงหยุดงานในป 2554 หากบริษัทบันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงาน

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ  
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เปนคาใชจายอาจจะทําใหขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 78.42 ลานบาท (0.03 บาทตอหุน) 

และสินทรัพยและสวนของผูถือหุนอาจจะลดลงจํานวน 78.42 ลานบาท 

3)  บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ในบริษัทยอยแหงหนึ่งท้ังจํานวน 

เนื่องจากบริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีผลประกอบการดีขึ้นจากปกอนและ

สามารถสรางกระแสเงินสดไดในอนาคต โดยอางอิงผลการประเมินมูลคาหุนสามัญของ

บริษัทยอยดังกลาวท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแหงหนึ่งตามวิธีมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสด ซึ่งเปนการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินกิจการในอนาคต ท้ังนี้ ผูประเมินราคามีการ

ประเมินราคาหุนของบริษัทยอยดังกลาวดวย  นอกจากนี้บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพัน

จากการค้ําประกันหนี้สินของบริษัทจํานวน 3,025 ลานบาท 

4) บริษัทยังไมสามารถพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของบัญชีคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการรอผลการตรวจสอบขอมูลภายใน

ของผูบริหารของบริษัทยอยดังกลาว 

5) บริษัทบันทึกราคาท่ีดินตามมูลคาตลาดเนื่องจากมูลคาตลาดต่ํากวาราคาทุน โดยมูลคา

ตลาดนั้นไดรับขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดิน

และ ท่ีดินท่ียังไมไดใชงานแปลงหนึ่ง รวม 4 ครั้ง โดยการประเมินราคาครั้งลาสุด ผูประเมิน

ราคาอิสระไดประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับท่ีดินใกลเคียงท่ียังไมไดถม

ท่ีดิน และผูประเมินราคาอิสระดังกลาวไดกําหนดเกณฑคาถมท่ีดินเฉล่ีย 1.78 ลานบาท ตอ

ไร ตามราคาท่ีสอบถามจากผูรับเหมาท่ีดินในปจจุบัน และกําหนดความสูงของชั้นดินถม  

โดยยึดถือจากรายงานการทดสอบความหนาแนนของดินเปนเกณฑในการคํานวณ 

นอกจากนี้ ธนาคารเจาหนี้อยูระหวางการประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางดังกลาว และ

เปนผูรับภาระดําเนินการประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสราง อนึ่งบริษัทไดมีหนังสือขอรับ

ความเห็นจากสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหแนใจวาวิธีการประเมินราคาดังกลาวแสดง

มูลคาตลาดของท่ีดินหรือไม เพียงใด   

6)  บริษัทยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคาร และเครื่องจักร (ราคา

ขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ใหเปนไปตามมาตรฐาน             

การบัญชี เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัทยังมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัท มีการประเมินราคาทรัพยสินบางสวนครั้งลาสุดใน

ตนป 2553    โดยบริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินราคาอิสระ เพ่ือประเมินราคา

ทรัพยสินดังกลาวโดยวิธีราคาตลาด และวิธีกระแสเงินสดปรับลด 

7) บริษัทบันทึกบัญชีตั้งหนี้โดยใชเลขท่ีของเอกสารการตั้งหนี้ท่ีเรียงลําดับไมตอเนื่อง โดย

บริษัทใหเหตุผลวาเนื่องจากเปนปญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้บริษัทมีการ

ออกใบเพ่ิมหนี้กับใบลดหนี้ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในระหวางป โดยปจจุบันขาพเจา

ไดรับหนังสือยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน แตยังไมได

รับหนังสือยืนยันยอดของรายการซื้อ ขาย เพ่ิมหนี้ และลดหนี้ของบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

ดังกลาว เนื่องจากผูสอบบัญชีไดสงหนังสือยืนยันรายการ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 และ

ยังไมไดรับการตอบกลับ 
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8)   ผูสอบบัญชีตรวจพบประเด็นท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงิน

ของบริษัทยอยดังกลาว ดังนี้ 

 8.1 บริษัทยอยมีการวางแผน การตรวจนับสินคาคงเหลือและประมาณการ

ระยะเวลาในการตรวจนับท่ีตกลงรวมกับขาพเจา แตสินคาคงเหลือมีปริมาณมาก ทําให

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจนับไมเพียงพอตามระยะเวลาท่ีประมาณการไว ทําใหบริษัทยอย

ไมสามารถสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือดังกลาวกับยอดตามบัญชีรวมกับผูสอบบัญชี 

 8.2 บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาขายลดลูกหนี้การคาจํานวน 33 ราย ซึ่งมีมูลคา

สุทธิตามบัญชีจํานวน -0- บาท (สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 53.70 ลานบาท) 

ใหแกบุคคลภายนอกรายหนึ่งในราคา 26.85 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยยังไดรับชําระ

เงินตรงตามกําหนดในสัญญามาโดยตลอด 

 8.3 บริษัทยอยยังไมไดประเมินหามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของอาคารและ

เครื่องจักร (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาการใชของทรัพยสิน แลวแตราคาใดจะสูงกวา) ให

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เนื่องจากจนถึงปจจุบันบริษัท

ยอยยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง โดยบริษัทยอยมีการประเมินราคาทรัพยสิน

บางสวนครั้งลาสุดในตนป 2553 ดวยวิธีตนทุน 

 8.4 การตรวจนับเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2553 จํานวน 34.41 ลานบาท ในวันท่ี 24-25 มีนาคม 2554 ผูสอบบัญชีไมอาจให

ความเชื่อมั่นในผลการตรวจนับเครื่องมือเครื่องใชของบริษัทยอยได เนื่องจากบริษัทยอย

ไมไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช   

 8.5 บริษัทยอยอาจมิไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจายชําระคืน

เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอยางเพียงพอ อีกท้ังในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 

กรรมการทานหนึ่งท่ีเคยเปนผูบริหารของบริษัทยอย ไดนําเงินสวนตัวชําระหนี้ใหแกเจาหนี้

เงินกูยืมบุคคลภายนอกโดยตรงแทนบริษัทยอย รวมเปนเงินจํานวน 62.40 ลานบาท  โดย

ผูสอบบัญชีไดสงหนังสือยืนยันยอดไปยังเจาหนี้เงินกูยืมบุคคลภายนอกและเจาหนี้เงินกูยืม

กรรมการ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 แตยังไมไดรับการตอบกลับในขณะนี้ โดยบริษัท

และผูบริหารชุดปจจุบันของบริษัทยอยกําลังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เงินกูยืมจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้  ผูสอบบัญชีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผลของการตรวจสอบยังไม

แลวเสร็จ 

 8.6 บริษัทยอยมีการค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัท 

วงเงิน 3,025 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 เจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาวไดยื่น

ฟองบริษัทและบริษัทยอยในฐานะหนึ่งในผูค้ําประกัน โดยมีจํานวนทุนทรัพยท่ีฟองรอง 

2,795.84 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของเงินตนจํานวน 2 ,611.12 

ลานบาท นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน โดยปจจุบันคดียังไมส้ินสุด 

9) บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และ

มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน  ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจาย

ชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยใน

ฐานะผูค้ําประกัน ไดรับหนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหนี้ ไถ
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ถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยู

อยางมากกับ ก) ผลของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเง่ือนไข

การใหสินเชื่อใหมใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการ

ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยาง

เพียงพอ  และหลักทรัพยของบริษัทอาจเขาเกณฑ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

จัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้นงบการเงิน

นี้จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของ

สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไม

สามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได  

10) เนื่องจากเรื่องกลาวไวในวรรคกอน ๆ มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากตองบ

การเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2553 ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน  

11) โดยมิไดเปล่ียนแปลงการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชี ไดใหสังเกต 

 11.1  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5. บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษั ท

ยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

11.2 บริษัทอยูระหวางการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับ

งวดป 2552 ขึ้นใหม เพ่ือใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของงวดปดังกลาวใหม 

                     12) บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ (1) การบันทึกท่ีดินดวย 

วิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ ( 2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใช

ดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ ( 3) การบันทึกตัด

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเกี่ยวของตามสัดสวน

ท่ีขาย  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ี

นํามาเปรียบเทียบขึ้นใหมดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุง

งบการเงินดังกลาวแลว 
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งบการเงินรวมปี 2553(ฉบบัแก้ไข) 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76   

: นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885   

: นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี : 

1)  ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของ

บริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 608,999,304 บาท และ 883,011,523 บาท 

ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ 515,439,296 บาท และ 685,880,346 บาท ตามลําดับ 

และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่งหลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการ

สินคาคงเหลือได ซึ่งเปนสถานการณถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ 

2) บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุน

ตอเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา

ในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคา

สินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคา

ตามบัญชีป 2553 จํานวน 265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคา

จากการใช หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 

3) บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจาก

บุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตรา

ดอกเบ้ียในป 2553 ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไม

สามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

หรือไม  และวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย 

(YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 ลาน

บาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 

37.35 ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

 ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน

รายการหรือชําระหนี้          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการ

อยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมี

ผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัท
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จึงจะเรงดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป  และขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

รายการดังกลาวได 

4) สําหรับงบการเงินรวม เนื่องจากความไมแนนอนจาก 

a. มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด(อาคารและ

เครื่องจักร) ตามท่ีกลาวในวรรค 3 

b. ความไมแนนอนของรายการรับและจายในบัญชี “เงินกูยืมจากกรรมการ” สุทธิจํานวน 

57.9 ลานบาท ตามท่ีกลาวในวรรค 4 และ 

c. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น หากขาพเจาสามารถรวบรวมหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบสินคา

คงเหลือ ตามท่ีกลาวในในวรรค 2 

อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

5) โดยมิไดเปล่ียนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกต 

a. บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีขาดทุน

สุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 1,455.30 ลานบาท และ 1,469.88 ลาน

บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุ น  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 108.47 ลานบาทและ 598.38 ลานบาท ในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ  และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2553 จํานวน 5,947.09 ลานบาท และ 5,193.04 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ปจจัยดังกลาว ตลอดจนการผิดนัดการจายชําระหนี้เงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  โดยบริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกัน ไดรับ

หนังสือจากธนาคารแหงหนึ่งบอกกลาวเลิกสัญญาใหชําระหนี้ ไถถอน จํานอง บอกกลาวลมละลาย 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และการไมสามารถจายชําระหนี้ตามระยะเวลาท่ีไดมีการ

ขอขยายไวกับสถาบันการเงินสองแหง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 และการถูก

ฟองรองจากเจาหนี้สถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 30 และจากการท่ีเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 ผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ดังนั้น การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยูอยางมากกับ ก) ผล

ของการเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพิจารณาเง่ือนไขการใหสินเชื่อใหมให

สอดคลองกับสถานการณของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ

ในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยางเพียงพอ ซึ่งปจจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นความไม

แนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย และหลักทรัพย

ของบริษัทอาจเขาเกณฑถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อสวนของผูถือหุนมี

คานอยกวาศูนย  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ บริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหนี้กับสถาบัน

การเงินสวนใหญแลว 
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งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะ

ดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้น     งบการเงินนี้จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปน

ถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได 

b. ดังท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางขอ 32 บริษัทไดมีการปรับปรุง

ยอนหลังตองบการเงินงวดกอนเกี่ยวกับ  

(1) การบันทึกท่ีดินดวยวิธีราคาท่ีตีใหม ตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ  

(2) การโอนท่ีดินท่ียังไมใชดําเนินงานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามสัดสวนของพ้ืนท่ี และ  

(3) การบันทึกตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเกี่ยวของ

ตามสัดสวนท่ีขาย 

ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใชในการจัดทํางบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบขึ้น

ใหมดังกลาวแลว รายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมไดนําไปปรับปรุงงบการเงินดังกลาวแลว 

6) ขอมูลอื่น 

งบการเงินของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ได

ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดเสนอรายงานวาไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน

เนื่องจากมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญอยางมากจากรายการหลายรายการ ปรากฏตาม

เอกสารแนบทายรายงานของขาพเจา และตอมาเมื่อวันท่ี  30 สิงหาคม 2554 สํานักงาน กลต. ไดมี

คําส่ังใหบริษัทและบริษัทยอยแกไขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมในประเด็น

ดังตอไปนี้ และผลการแกไขปรากฏตามท่ีกลาวตอไปนี้ 

ก. ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE เพ่ิมเติมใหครบท้ัง

จํานวน 

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก YNPE แลว

เปนจํานวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2.7 

ข. จัดใหมีการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรและโรงานของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย รวมท้ังบันทึกคาเผื่อการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการดอยคา

ทรัพยสิน 

การปรับปรุง : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.2 บริษัทไดพิจารณาการดอยคา

ของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด พบวาเครื่องจักรของบริษัทเปนระบบท่ีใชในการผลิต

ตามปกติในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมท่ีมีผลใหเครื่องจักร

เกิดการลาสมัย บริษัทไดใชเครื่องจักรดังกลาวในการผลิตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบันมีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับโดยแสดงผลกําไรขั้นตน 

ดังนั้นจึงไมมีขอบงชี้วาจะเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัท  

นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น ฝายบริหารไดประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธี

ราคาทุนทดแทน (Cost approach) และพบวาราคาประเมินมีจํานวนสูงกวาราคาตามบัญช ี
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สําหรับบริษัทยอย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง

และแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา ใน

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคา

สินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคา

ตามบัญชีป 2553 จํานวน 265.53 ลานบาท และในขณะนี้ฝายบริหารยังไมสามารถประเมินมูลคา

จากการใช หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวได จึงไมสามารถวัดมูลคาและรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพยดังกลาวได 

ค. บันทึกเงินรางวัลท่ีจายใหแกพนักงานเปนคาใชจายในป 2553 

การปรับปรุง : บริษัทฯ ไดบันทึกเงินรางวัลท่ีจายลวงหนาแกพนักงานจํานวนเงิน 78.42 ลานบาท 

เปนคาใชจายในป 2553 แลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

ง. ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่นแนล ( YNPI) ใหเปนไป

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การปรับปรุง  : บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ อินเตอรเนชั่น

แนล (YNPI) แลวเปนจํานวนเงินรวม  139,039,235.59 บาทแลว ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 10 

จ. ใหความรวมมือแกผูสอบบัญชีในการใหขอมูลและเอกสารตางๆ ในประเด็นท่ีผูสอบบัญชี

ระบุวา ไมสามารถตรวจสอบใหเปนท่ีพอใจไดเนื่องจากถูกจํากัดขอบเขตโดยผูบริหารดังตอไปนี้ 

จ 1. เงินกูจากบุคคลภายนอกของ YNPE 

การปรับปรุง : ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี

มติใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นเขาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษในเรื่องดังกลาว ตอมาวันท่ี 4 

มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดแจงผลการตรวจสอบกรณีพิเศษตอ

สํานักงาน กลต. วาผูสอบบัญชีทานอื่น “ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชี

ดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ” หรือไม ซึ่งตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจาก

บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

1. รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 90.30 

ลานบาท 

2. รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน จํานวน 

37.35 ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนหนี้คงคางสุทธิจํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ไปแสดงในบัญชี

เงินกูยืมจากกรรมการ 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจนรายการหรือ

ชําระหนี้ แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ 

เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอแผนการปรับ
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โครงสรางหนี้ท้ังระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ บริษัทจึงจะเรงดําเนินการในเรื่องนี้

ตอไป 

จ 2. ราคาประเมินท่ีดินของโรงงานท่ี 3 

การปรับปรุง :บริษัทไดนําสงเอกสารหลักฐานพรอมรายการการประเมินแกผูสอบบัญชีโดยครบถวน

แลว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1.2 

จ 3. สินคาคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแลว 

จ 4. รายการซื้อขายเพ่ิมหนี้และลดหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวางปกับ YSP 

การปรับปรุง : บริษัทไดจัดใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพ่ิมหนี้และลดหนี้

ท่ีเกิดขึ้นในระหวางปกับ YSP แลว 

จ 5. เครื่องมือ-เครื่องใชของ YNPE 

การปรับปรุง  :บริษัทและบริษัทยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใชใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว 

จ 6. รายการขายลดลูกหนี้การคา  

การปรับปรุง : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทยอย

ไดรับชําระเงินคืนครบท้ังจํานวนตามสัญญาแลว 
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งบการเงินรวมปี 2554 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76   

  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885   

  นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

  สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

 

สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  

1) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 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 และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่ง

หลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย

สถานการณ 

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท 

วาย เอ็น พี     เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมี

หลักประกัน โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 ระหวางรอย

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

ไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืมจากกรรมการ โดยผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถ

สรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชีดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปหรือไม และวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติให

บริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกูยืมจาก

กรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

 1.     รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน จํานวน 

90.30 ลานบาท 

 2.    รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปนลูกหนี้รอการพิสูจน 

จํานวน 37.35 ลานบาทและคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

  ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการ

ใหพิสูจนรายการหรือชําระหนี้          แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัท

ยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการ

ใดๆ ในขณะนั้นอาจมีผลกระทบตอแผนการปรับโครงสรางหนี้ท้ังระบบ จึงคาดวาจะเริ่ม

การดําเนินคดีภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ และตอมาวันท่ี 19 พฤษภาคม 

2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558  มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัท

ดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการบริษัทยอย ( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่ง

ศาลกําหนดใหไกลเกล่ียกันในวันท่ี 19 มกราคม 2559  อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายการดังกลาวได 
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3) ขาพเจาเห็นวายกเวนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบ

บัญชีสินคาคงเหลือตามท่ีกลาวในวรรค 2  และผลกระทบจากความถูกตองของเจาหนี้เงิน

กูยืมรอการพิสูจน และลูกหนี้รอการพิสูจน ตามท่ีกลาวในวรรค 3        งบการเงินรวม

ของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ 

จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุด     วันเดียวกันของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไป 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะ

ขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 

2,049.23 ลานบาท และ 1,590.45 ลานบาทตามลําดับ และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปนจํานวนเงิน 

2,322.21 ลานบาท และ 2,346.29 ลานบาท ตามลําดับ  มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวา

สินทรัพยหมุนเวียน เปนจํานวนเงิน 8,911.45 ลานบาท และ 8,142.93 ลานบาท 

ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึงความไมแนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตามฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํางบ

การเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้นเหมาะสม 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน

สวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพ่ิมยอดขายกับคูคารายใหญ รวมท้ังการเจรจาเพ่ิม

สภาพคลองในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังนั้นงบการเงินนี้จึงไมไดรวม

รายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพยหรือ

จํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถ

ดําเนินงานตอเนื่องไปได 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง 

: YNPE)       มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด 

จนถึงปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด 

(เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมิน

อิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ 

วันท่ี 1 มกราคม 2554 จํานวน 190.43 ลานบาท  

6) บริษัทฯ ไดทบทวนการประเมินมูลคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักร

และอุปกรณโรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ( Discounted 

cash flow) ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สดมีจํานวนเงิน 72 ลานบาท ขณะท่ีมูลคาตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแส

เงินสด (เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน) มีจํานวนเงิน 442 ลานบาท บริษัทยอยจึงได

บันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยในงบ

การเงินรวม เปนจํานวนเงิน 370 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 ป 2554 
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งบการเงินรวมปี 2555 

ผูสอบบัญชี : ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  76   

: นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3885   

: นาง ณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4563   

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท 

สรปุรายงานผูส้อบบญัชี :  

1) ไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของ

บริษัทและบริษัทยอย  ซึ่งมีจํานวนเงินในงบการเงินรวม 421,761,819 บาท และ 475,246,199 

บาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 405,041,064 บาท และ 474,979,028 บาท 

ตามลําดับ และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหไดมาซึ่งหลักฐานเพ่ือแสดงความเห็น

ตอรายการสินคาคงเหลือได ซึ่งเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ 

2) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 ในระหวางป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น 

พี     เอ็นจิเนียริ่ง : YNPE) มีเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไมมีหลักประกัน โดย

มีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐาน มีอัตราดอกเบ้ียในป 2553 ระหวางรอยละ 6.25 และ 8.25 ตอป 

จํานวนเงิน 57.9 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนไปแสดงในบัญชีเงินกูยืม

จากกรรมการ และผูสอบบัญชีกรณีพิเศษ ไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดวาการบันทึกบัญชี

ดังกลาวเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หรือไม  และ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2554 มีมติใหบริษัทยอย ( YNPE) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกูยืมจาก

บุคคลภายนอกและเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่งเปนยอด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

2.1 รายการท่ี YNPE รับเงิน  ใหบันทึกบัญชีเปน  “เจาหนี้รอการพิสูจน” จํานวน 90.30 ลาน

บาท 

2.2 รายการท่ี YNPE จายเงิน ใหบันทึกบัญชี อดีตกรรมการ เปน “ลูกหนี้รอการพิสูจน ” 

จํานวน 37.35 ลานบาท และคิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

ในระหวางป 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจํานวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการใหพิสูจน

รายการหรือชําระหนี้  แตยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางไร และบริษัทยังไมไดดําเนินการอยางอื่นใดใน

เรื่องนี้ เนื่องจากฝายบริหารมีความเห็นวาการดําเนินการใดๆ ในขณะนั้นอาจมีผลกระทบตอแผนการปรับ

โครงสรางหนี้ท้ังระบบ จึงคาดวาจะเริ่มการดําเนินคดีภายหลังการปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ และตอมา

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558  มีมติมอบหมายใหทนายความของบริษัท

ดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตออดีตกรรมการบริษัทยอย( YNPE) จํานวน 2 รายแลว ซึ่งศาลกําหนดใหไกล

เกล่ียกันในวันท่ี 19 มกราคม 2559  อยางไรก็ตามขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

ของรายการดังกลาวได 
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ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีกลาวในวรรค (4) เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ดังนี้ 

5.1 หากขาพเจาไดหลักฐานในการตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ ตามท่ีกลาวในวรรค 4.1 เกณฑ

ในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข และ 

5.2 ผลกระทบจากความถูกตองของเจาหนี้เงินกูยืมรอการพิสูจน  และลูกหนี้รอการพิสูจน  ตามท่ี

กลาวในวรรค 4.2  

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และ    เฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน ) และ

บริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ 

โดยมิไดเปล่ียนแปลงการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาขอใหสังเกตตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดังนี้ 

1 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีขาดทุนสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บาท ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 923.58 ลานบาทและ 1,352.77 ลานบาทตามลําดับ และ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน เปน

จํานวนเงิน 3,245.79 ลานบาท และ 3,699.07 ลานบาท ตามลําดับ  มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพย

หมุนเวียน เปนจํานวนเงิน 9,296.05 ลานบาท และ 9,006.79 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวแสดงถึง

ความไมแนนอนอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม

ฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ไดบรรลุขอตกลงในการประนอมหนี้กับสถาบัน

การเงินสวนใหญแลว และแผนการเจรจาเพ่ิมยอดขายกับคูคารายใหญ รวมท้ังการเจรจาเพ่ิมสภาพคลอง

ในการดําเนินงานมีความคืบหนาตามลําดับ ดังนั้นงบการเงินนี้จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจ

จําเปนถาบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได 

2 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิ

เนียริ่ง: YNPE)          มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นตนมาโดยตลอด จนถึง

ปจจุบัน จึงเปนขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคาในสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและอุปกรณ

โรงงาน) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพยของผูประเมินอิสระในป 2557 ไดแสดงมูลคาประเมิน

โดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ํากวาราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 จํานวน 190.43 ลานบาท 

บริษัทฯ ไดทบทวน การประเมินมูลคาของสินทรัพยท่ี กอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและอุปกรณ

โรงงาน) ของบริษัทยอย โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  (Discounted cash flow) ตามแผนการ

ดําเนินงานของบริษัทยอย ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดมีจํานวนเงิน 72 ลานบาท ขณะท่ีมูลคา
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ตามบัญชีสุทธิของ สินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด (เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน)  มีจํานวนเงิน 442 

ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดของบริษัทยอยใน

งบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน 370 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

  ในป 2555 บริษัทฯ ไดทบทวนจํานวนดอยคาของเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน โดยวิธีมูลคา

ปจจุบันของกระแส   เงินสด  (Discounted cash flow) ตอเนื่องจากป 2554 ปรากฏมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดมีจํานวนเงิน 203 ลานบาท ขณะท่ีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนเงิน 43 

ลานบาท บริษัทฯ ไดพิจารณาจํานวนคาเผื่อ   การดอยคาท่ีบันทึกในบัญชีเปนจํานวนท่ีเหมาะสมแลว จึง

ไมไดบันทึกเปล่ียนแปลงคาเผื่อการดอยคาดังกลาว 

3 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 เงินลงทุนบริษัทรวม 1 แหง ตามวิธีสวนไดเสีย 

คํานวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีนั้น โดยมี

ยอดเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 54.31 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสุทธสํิาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 จํานวน 3.62 ลานบาท 
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ตารางสรปุงบการเงิน 

 ตารางท่ี  1.  แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ   

งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2555  2554  2553  

เงินสด 731.58 279.72 134.92 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ 1,535.35 1,140.45 1,809.73 

สินคาคงเหลือ 421.76 475.25 609 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,855.47 2,079.14 2,788.06 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 5,627.20 5,678.39 6,680.51 

รวมสินทรัพย 8,992.72 8,747.50 10,560.09 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 363.85 478.48 531.85 

เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาสุทธิ 3,941.95 2,940.65 3,322.52 

หนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 0.26 13.04 200.71 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,151.51 10,990.59 8,735.15 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 86.99 79.12 1,933.41 

รวมหนี้สิน 12,238.51 11,069.71 10,668.56 

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)ทุนอื่น - - 513.61 

กําไร(ขาดทุน)สะสม -6,589.80 -5,666.22 -3,452.48 

หุนทุนรับซื้อคืน/หุนท่ีถือโดยบริษัทยอย - - - 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ -3,245.79 -2322.21 -108.47 

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 

 

ตารางท่ี  2.  แสดงผลกาํไรขาดทนุรวมของบริษทัฯ       

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ลบ.) 2555  2554  2553  

ยอดขายสุทธิ 13114.28 8688.2 9555.81 

รายไดอื่น 426.11 157.36 205.87 

รวมรายได 13544.01 8859.13 9804.88 

ตนทุนขาย 13,028.04 9,208.97 10,223.51 

คาใชจายในการขายและบริหาร 436.56 349.10 349.30 

รวมคาใชจาย 13,490.16 9,952.71 10,696.38 

EBITDA 829.39 -261.08 41.75 

คาเส่ือมและคาตัดจําหนาย 775.54 832.50 933.26 

กําไรกอนด/บ และภาษีเงินได 53.85 -1093.58 -891.51 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ -923.58 -2,049.23 -1,455.30 
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ตารางท่ี  3.  แสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2554 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.23 0.19 0.32 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) N/A N/A -256.93 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.61 -11.33 -8.12 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) N/A N/A N/A 

อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (เทา) 1.53 0.92 0.89 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 0.66 -5.99 -6.99 

EBIT Margin (%) 0.4 -12.34 -9.09 

อัตรากําไรสุทธิ (%) -6.82 -23.13 -14.84 

 
ตารางท่ี  4.  แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 2555 2554 2553 

อัตราการเปล่ียนแปลงยอดขาย 50.94 -9.08 39.53 

อัตราการเปล่ียนแปลงตนทุนขาย 41.47 -9.92 27.57 

อัตราการเปล่ียนแปลงรายไดรวม 52.88 -9.65 37.7 

อัตราการเปล่ียนแปลงคาใชจายรวม 35.54 -6.95 24.01 

อัตราการเปล่ียนแปลงกําไรสุทธิ N/A N/A N/A 

  
 

ตารางท่ี  5.  แสดงวงจรเงินสดของบริษทัฯ 

 
 

วงจรเงินสด 2555  2554  2553  

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 9.8 5.89 5.57 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 37.24 61.97 65.51 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 29.05 16.99 13.7 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 12.57 21.49 26.63 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 3.79 2.94 3.17 

ระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคา (วัน) 96.41 124.12 115.32 

วงจรเงินสด (วัน) -46.61 -40.66 -23.17 
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14. การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินประจําป 2555 ส้ินสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 

1. ผลการดาํเนินงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสําหรับป 2554 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1.1 รายได้ 

ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดรวม 13,544.01 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,684.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

52.88 เมื่อเทียบกับ ป 2554 โดยเปนรายไดจากการขายและการใหบริการ 13,114.28 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,426.08 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้น 50.94% เมื่อเทียบกับปกอน ท่ีมียอดขายรวม 8,688.20 ลานบาท เนื่องจาก มียอดคําส่ังซื้อคางจาก

ปญหาอุทกภัยในป 2554  สงผลใหบริษัทเรงการผลิตเพ่ือสงมอบ รวมท้ังนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ทําใหมีความ

ตองการซื้อรถยนตเพ่ิมขึ้น 

1.2 ต้นทนุขาย และค่าใช้จ่าย 

ป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนขาย 13,028.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,819.07 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 41.47 เมื่อเทียบกับปกอน โดยตนทุนขายผันแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งในป 2555 มีอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับปกอน เนื่องจากยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังมีการควบคุมตนทุนและคาใชจายคงท่ีไดดีขึ้น  

คาใชจายในการขายประจําป 2555 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 89.65 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 33.44 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 59.50 เมื่อเทียบกับปกอน  

คาใชจายในการบริหารประจําป 2555 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 372.47 ลานบาท ลดลง 315.06 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 45.82 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีการรับรูดอยคาเครื่องจักร

และอุปกรณโรงงานจํานวน 370 ลานบาท 

 ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจาย) ประจําป 2555  จํานวน 975.44  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 20.51 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 2.15  เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2555 บริษัทไดบันทึกดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดท้ังจํานวน    

1.3 กาํไร 

ป 2555 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  923.58 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,125.65 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ  54.93 

เมื่อเทียบกับป กอน โดยมีอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึ้นสามารถชดเชย

คาใชจายคงท่ี รวมท้ังมีการควบคุมตนทุนและคาใชจายคงทีไดดีขึ้น  

 

2.  ฐานะทางการเงิน 

ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,992.72 ลานบาท หนี้สินรวม 12,238.51 ลานบาท และ

สวนของผูถือหุนติดลบ 3,245.79 ลานบาท 
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 2.1 สินทรพัย ์

ป 2555  บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 8,992.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 245.22  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 2.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 451.86 ลานบาทและลูกหนี้

การคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 394.89 ลานบาท   

2.2 หน้ีสิน         

ป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 12,238.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,168.80 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 10.56 เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอน  เปนผลจาก รายการท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวท่ีปรับปรุง

รายการเปนหนี้สินท่ีถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 264.68 ลานบาท และเจาหนี้การคา จํานวน  1,001.29 ลานบาท 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น         

ป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมติดลบ 3,245.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 923.58 ลานบาท 

โดยป 2554  มีจํานวนติดลบ 2,322.21  ลานบาท ซึ่งเปนผลจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในป 2555  

สภาพคลอง 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 2553 2554 2555 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในเงินทุน

หมุนเวียน -1,455.3 -2,049.23 -923.58 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 404.61 -59.15 1,126.44 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -258.85 -252.41 -236.37 

      - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -320.82 144.8 -438.21 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -175.06 456.36 451.86 

  

บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงป 25 55 จํานวน 1,126.44 ลานบาท มีกระแส

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 236.37  ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 438.21 ลานบาท 

ทั้งนี้กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 451.86 ลานบาท   

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   

  

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

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 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
750,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 5,350,000 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมา 

 -ไมมี-  

 
ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

 
 ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จะเปนสวนสําคัญท่ีจะมีผลตอการดําเนินงานตอไปของ

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน 

 



              บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

    

  

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใน

สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

 (2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นางสาวกนิษฐนาถ ทัดศรี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือชื่อของ นางสาวกนิษฐนาถ  ทัดศรี   กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูล

แลวดังกลาวขางตน” 

 

                    ช่ือ                                      ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ  

นายสัมพันธ  พันธพาณิชย ประธานกรรมการบริหาร                           

 

นายพริษฐ  พันธพาณิชย  กรรมการผูจัดการใหญ                             

 

 ผูร้บัมอบอาํนาจ 

 

                    ช่ือ                                      ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ  

 

  1.นางสาวกนิษฐนาถ  ทัดศรี                        เลขานุการบริษัท 

 



        บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

                   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อายุ %

(ป) การถือหุน ระยะเวลา ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน

1 นายสัมพันธ  พันธพาณิชย 60 - 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 57 - 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 76  - 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 65 - 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 62 - 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 จี.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 61 - 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 2555

อายุ %

(ป) การถือหุน ระยะเวลา ตําแหนง บริษัทฯ / หนวยงาน

ประสบการณทํางาน
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน ความสัมพันธ

7 นางพรจิต  พันธพาณิชย 59 - 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 69 - 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 61 - 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  วิสุทธินันท 75 - 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 56 - 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 64 - 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 64 - 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 2555

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
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทที่

เกี่ยวของ 

YNP YNPE YNPI YSP YDT 1 

1. นายสัมพันธ  พันธพาณิชย X  X D D D 

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

10. นางสาวกัญญา  บุศยารัศม ี 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 

YDT หมายถึง บริษัท ยานภัณฑ ไดโซะ (ประเทศไทย) จํากัด 

 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

 

1. บริษัท ขาวรัชมงคล จํากัด ดําเนินธุรกิจ  คาขาวและโรงสีขาว  

2. หางหุนสวน พี-พลอยยนต ดําเนินธุรกิจ ขายและใหเชารถยนต  

    (จดเลิกกิจการ ป 2554) 
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1) ชื่อ และตําแหนง 

นางสาวจันทรา เจษฎาพิทักษ  ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  

 

2) คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวของ 

• ปริญญาโท Executive – MBA  มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

3) ประสบการณทํางาน และการฝกอบรมที่เก่ียวของ 

ประสบการณทํางาน 

  2555 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 

  2550 – 2555  ผูจัดการฝายบัญชี  บริษัท พีเอสที แอ็คเซซ จํากัด  

  2547 – 2550 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท ยานภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 

  2546 – 2547 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี AST 

  2544 – 2546 เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีสุทธิธรรมและเพื่อน 

 

  ประวัติการอบรม 

• New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• CPIAT  รุน 19  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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  -ไมมี- 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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