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          ในปี 2562  สภาวะเศรษฐกจิของไทยมแีนวโน้มชะลอตวั  ผล GDP  อยู่ที ่2.4% โดยเฉพาะไตรมาส 4 ขยายตวั

เพยีง 1.6% เกดิจาก 3 ปัจจยั คอื การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ความล่าชา้กระบวนการงบประมาณของปี 2563 และ ภยัแลง้  ใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์ ในปี 2562  มปีรมิาณการผลติรถยนตโ์ดยรวม  อยู่ที ่2.01 ลา้นคนั  ลดลง 7.1% แต่สงูกว่าประมาณ

การณ์ทีต่ัง้ไว ้2.0 ลา้นคนัเลก็น้อย  โดยมยีอดผลติเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศอยู่ที ่1.0 ลา้นคนั ลดลง 3.3 % และยอดผลติรถยนต์

เพื่อสง่ออก อยู่ที ่1.05 ลา้นคนั ลดลง 7.59% 

 ส าหรบัปี 2563 คาดการว่า สภาวะเศรษฐกจิของประเทศอยู่ในแนวถดถอย ท าใหม้กีารประมาณการ GDP อยู่ที ่ 1.1% 

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์คาดการว่าจะมปีรมิาณการผลติรถยนตโ์ดยรวม อยูท่ี่ 1.94 ลา้นคนั โดยแบง่เป็นผลติเพื่อจ าหน่ายใน

ประเทศ 0.94 ลา้นคนั สว่นการผลติเพื่อสง่ออก 1.0 ลา้นคนั ปัจจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิถดถอย มาจากความขดัแยง้จนี-สหรฐั ยงั

ไม่มคีวามแน่นอน ความไม่เชื่อมัน่ของนกัลงทุนจากปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืง ความเสีย่งจากภยัแลง้มแีนวโน้มสงูขึน้ หนี้

ครวัเรอืนเริม่มปัีญหามากขีน้  ประชาชนมคีวามระวงัในการใชส้อย และสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรสัโควดิ-19 สง่ผลกระทบ

ไปทัว่โลก โดยยงัไม่สามารถประเมนิไดว้่าจะยุตเิมื่อไหร่ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกอยู่ในภาวะซมืตวัได ้

  จากสภาวะเศรษฐกจิดงักล่าวสง่ผลใหก้ลุ่ม บรษิทั ยานภณัฑ ์ จ ากดั(มหาชน) จะตอ้งบรหิารตน้ทุนอย่างต่อเนื่อง เพือ่

เตรยีมรบัผลกระทบและมกีารพฒันาโดยใชน้วตักรรมในการผลติใหส้ามารถแขง่ขนั ควบคู่กบัความปลอดภยัและลดต้นทุนการ

ผลติอย่างยัง่ยนื เพื่อตอบรบักบัสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  และขยายฐานลกูคา้ใหม้ากขีน้ รวมถงึกลุม่ลกูคา้เดมิ กลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่ๆ จากการเปลีย่นแปลงในตลาดอย่างรวดเรว็ 

 

 ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสรรคอ์งคก์รใหม้คีวามแขง็แกร่งมัน่คงยิง่ขึน้ไป และมแีนวคดิทีจ่ะ

พฒันาบรษิทัใหม้กีารเจรญิกา้วหน้าอย่างยัง่ยนื มคีวามโปรง่ใส  สจุรติและเป็นธรรม ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี  ควบคู่ไปกบั

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื  มุง่หวงัทีจ่ะเป็นผูน้ าทางดา้นอุตสาหกรรมยายนตแ์นวหน้าของประเทศต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯผมขอขอบคุณผูม้อีุปการคุณผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกท่าน ผูถ้อืหุน้รวมถงึพนกังานและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัฯ   หน่วยงานทัง้ทางภาครฐั  เอกชน  กลุ่มลกูคา้ คู่คา้  และพนัธมติรทางธุรกจิ  ส าหรบัความทุ่มเท ความจรงิใจ ทีอ่ทุศิ

ให ้และใหก้ารสนบัสนุนอย่างดตีลอดปีทีผ่่านมา   ในการใหก้ารสนบัสนุนธุรกจิของเราดว้ยดเีสมอมา    

    

 

                          

                                                                                              ( นายสมัพนัธ ์ พนัธพ์าณิชย ์) 

                                         ประธานกรรมการบรษิทั  

สารน์จากท่านประธาน 
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วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นบรษิทัผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตข์องคนไทยทีพ่รอ้มจะเตบิโตใหเ้ป็นหนึ่งในภมูภิาคเอเชยีถงึพรอ้มดว้ยเทคโนโลยอีนัล ้า

สมยัในการผลติชิน้สว่นยานยนต์  รวมถงึระบบดา้นการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ   ดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานระดบั

โลก  กระบวนการผลติเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและค านึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  และการบรหิารงานตามหลกัธรรมภบิาลทีด่ี 

พนัธกิจ (Mission) 

บรษิทัมุง่มัน่ในการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นการออกแบบ  และเทคโนโลยดีา้นการผลติ รวมถงึการบรหิารจดัการอย่าง

ยัง่ยนื  การใหค้วามส าคญัทางดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีุณภาพมคีวามรูค้วามช านาญระดบัสากล   เพื่อท าการผลติ

สนิคา้ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัโลกใหม้คีวามทดัเทยีมไดก้บันานาอารยะประเทศ   โดยมกีารสรา้งเสรมิความเชื่อมัน่และ

ศรทัธาในองคก์ร  ทีทุ่กคนมคีวามรู ้รบัผดิชอบต่อสงัคม  พรอ้มทัง้เน้นถงึมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน  และห่วงใยใสใ่จ

ต่อสิง่แวดลอ้มโลก  ประกอบกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมภบิาลทีด่ ี มกีารบรหิารความเสีย่ง  มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี   พรอ้มทัง้มุ่งขยายฐานธุรกจิสูค่วามเป็นเลศิในอุตสาหกรรมยานยนต ์  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัในการ

ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการผลติและสง่ออกยานยนตข์องภาคพืน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน์องคก์ร 
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ความเป็นมาของบรษิทั 

บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”, “YNP”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2495 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 2.5 

ลา้นบาท โดยตระกูลพนัธพ์าณิชย ์ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วนขึน้รูปโลหะ (Press 

Part) เริม่แรกด าเนินการผลติชิน้ส่วนอะไหล่ส าหรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ จนประสบความส าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวาง 

ต่อมาไดข้ยายสายการผลติไปสูก่ารผลติชิน้สว่นยานยนตป์ระเภทต่างๆ  บรษิทัฯมสี านกังานใหญ่และโรงงานผลติจ านวน 3 โรงงาน 

ประกอบด้วยส านักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตัง้อยู่ที่ 70 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 

สมุทรปราการ โรงงานแห่งที ่2 ตัง้อยู่ที ่3 หมู่ 7 ถนนกิง่แกว้-ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีสมุทรปราการ และโรงงาน

แห่งที ่3 ตัง้อยู่ที ่55 หมู่ 3 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต่อมาปี 2547 เสนอขายหุน้และแปรสภาพบรษิทั 

เป็นบรษิทัจ ากดัมหาชน พรอ้มกบัเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 1,060 ลา้นบาท เป็น 1,600 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย จ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
- บรษิทั วายเอน็พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 
 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทั 

ปี 2515  ไดร้บัคดัเลอืกจาก บรษิทั ฮโีน่มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูน้ าตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ใหเ้ป็นผูผ้ลติชิน้สว่นท่อไอเสยี

ของค่ายรถยนต ์ฮโีน่ (HINO) แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

ปี 2517  ไดร้บัคดัเลอืกให้เป็นผู้ผลติชิน้ส่วนท่อไอเสยีรถยนต์และงานปัม๊ขึน้รูปโลหะให้กบับรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั  

ปี 2520  บรษิทัไดส้รา้งโรงงานใหม่ขึน้ บนพืน้ที ่9 ไร่ ในเขตอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเพิม่ก าลงัการผลติรองรบัการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต ์และความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ 

ปี 2536  เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 30 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 

ปี 2539 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ และได้เขา้ร่วมทุนกบับรษิัท ซงัโกะ จ ากดั 

(ประเทศญีปุ่่ น) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบท่อไอเสยีรถยนตใ์หก้บัค่ายรถโตโยตา้ ประเทศญีปุ่่ น  

จดัตัง้บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั (YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อด าเนินธุรกจิ

ผลติชิ้นส่วนรถยนต์ และประกอบชุดท่อไอเสยีรถยนต์ให้แก่ค่ายรถ TOYOTA และเป็นผู้ผลติชิ้นส่วนท่อเหลก็ (Pipe) 

ส าหรบัรถยนตใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการทัว่ไป  โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน YSP รอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน 

ปี 2542  เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น  244  ลา้นบาท และไดม้กีารขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มผูผ้ลติเครื่องจกัรกลการเกษตร  โดยมกีาร

ผลติชิน้สว่นรถไถนา จ าหน่ายใหบ้รษิทั รุ่งเพชร เอน็จเินียริง่ จ ากดั ซึง่เป็นผูน้ าในตลาดรถไถนาในประเทศไทย 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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ปี 2543  เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น  360  ลา้นบาท และไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9002:1994 และ 

QS 9000:1998 

ปี 2544  เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 469 ลา้นบาท  

ร่วมทุนกบั บรษิทั เทนเนโก ออโตโมทฟี (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) จ ากดั ซึง่เป็นผูอ้อกแบบท่อไอเสยีใหก้บัค่ายรถยนต์ 

จ ีเอม็ (GM)/ อซีซูุ (ISUZU)  

จดัตัง้บรษิทั วอคเกอร ์เอก็ซอรต ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ในเขตบาง

พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อประกอบชุดท่อไอเสยีส าหรบัรถบรรทุกขนาด 1 ตนั (รถกะบะ) ใหก้บัค่ายรถ GM / ISUZU 

ปัจจุบนับรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน  

เซ็นสญัญาร่วมมือทางด้านเทคนิค กบับริษัท โชนัน ยูนิเทค จ ากดั (ประเทศญี่ปุ่ น) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพฒันา 

(Developer) ชิน้สว่นขาคนัเร่ง ขาเบรค และขาคลชั ใหก้บัค่ายรถ ISUZU และเริม่ขยายฐานลกูคา้ไปยงัผูผ้ลติรถยนต์ค่าย

อื่น ไดแ้ก่ ค่ายรถ ฮอนดา้ (HONDA) และ จ ีเอม็ (GM) สง่ผลใหย้อดค าสัง่ซือ้และปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้มาก  

กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ไดจ้ดัตัง้ บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั (YNPE) ซึง่เดมิเป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งของ

บรษิัท และสร้างโรงงาน ในเขตบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ด าเนินธุรกจิออกแบบ และผลติเครื่องมอืที่ใชใ้นการผลติ 

(Tooling) ไดแ้ก่ แม่พมิพ ์(DIE) ตวัจบัยดึ (JIG) เครื่องมอืตรวจเชค็คุณภาพ (Checking Fixture) และ อุปกรณ์การผลติ 

(Equipment) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของกลุ่มใหส้ามารถด าเนินการผลติไดอ้ย่างครบวงจร  

ปี 2545 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 603 ลา้นบาท  

กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั (YNPI) ซึง่เดมิเป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งของบรษิัทฯ 

เพื่อผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นรถยนต์เพื่อใชท้ดแทนชิน้สว่นเดมิ (REM : Replacement Equipment Manufacturing) และ

ด าเนินการขยายสายการผลติชิน้สว่นโลหะไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง เช่น รถจกัรยานยนต ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 ปี 2546 เดอืนมถุินายน  บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้เป็น 722 ลา้นบาท 

 เดอืนกนัยายน บรษิทั ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและ โปร่งใสในการ

ด าเนินธุรกจิ  เน่ืองจากบรษิทั มกีารท าธุรกรรมกบั บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั (YNPE) และ บรษิทั ยานภณัฑ ์

อนิเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั (YNPI) อย่างต่อเนื่อง โดยใหบ้รษิัท ยานภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 917 

ลา้นบาท เพื่อเขา้ซือ้หุน้ YNPE และ YNPI จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยภายหลงัปรบัโครงสรา้ง YNP จะถอืหุน้ใน YNPE 

และ YNPI ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

 เดอืนพฤศจกิายน บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้เป็น 1,060 ลา้นบาท โดยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหก้บันกัลงทุนภายนอก ซึง่ไดแ้ก่ นกัลงทุนสถาบนั และนกัลงทุนอื่นๆ และน าเงนิมาใชล้งทุนในเครื่องจกัรส าหรบัโรงงาน

แห่งใหม่  

ปี 2547 ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เพื่อขยายโรงงาน 2 

   เดอืนกุมภาพนัธ ์ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตแิปรสภาพบรษิทั เป็นบรษิทัมหาชน จ ากดั และมมีตใิหแ้ปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้

จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 5 บาท พรอ้มกบัเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 1,060 ลา้นบาท เป็น 1,600 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 108 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

เดอืนมถุินายน คณะกรรมการบรษิทั ได้มมีติจดัตัง้ บรษิัทยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน

เริม่ตน้ 20 ลา้น โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัยานภณัฑ ์30% และบรษิทัร่วมลงทุนกบับรษิทั    ไดโซ อนิดรสัตรสี ์

จ ากดั (ประเทศญี่ปุ่ น) 70% ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านในด้านชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) 
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ประกอบธุรกิจชุบสีชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับการท าธุรกิจของยานภัณฑ์ให้ครบวงจรและมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

เดอืนธนัวาคม เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ทัง้หมด 40 ลา้นหุน้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนจ านวน 37 

ล้านหุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานบรษิัท บรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม  จ านวน 3 ล้านหุ้น โดยหลงัจากการ

เสนอขายครัง้นี้บรษิทัฯ จะมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,260 ลา้นบาท  

ปี 2548  น าหลกัทรพัยข์องบรษิทั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดอืนมกราคม   ส าหรบัหุน้สามญัทีย่งั

ไม่ได้เรยีกช าระจ านวน 68 ล้านหุ้น คณะกรรมการบรษิัทมมีติใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในคราวต่อไปหลงัจากได้

เสนอไดท้ าการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ ในการพจิารณาการก าหนดระยะเวลาในการเรยีกช าระ 

เดอืน กุมภาพนัธ ์บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั (YSP) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุน ไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ เป็น 

1,214,000,000 บาท   คณะกรรมการบรษิทั YNP ไดม้มีตอินุมตัใิหซ้ือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ตามสดัส่วน การถอืหุน้เดมิคอื

รอ้ยละ 17.53 และเพิม่สดัสว่นในการลงทุนจากเดมิ เป็นรอ้ยละ 20.22  

เดอืน มนีาคม บรษิทัร่วมทุน คอื บรษิทั ยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั (YDT) ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์

เพื่อด าเนินธุรกจิประเภทชุบสชีิน้ช่วนขึน้รูปโลหะดว้ยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) ซึง่บรษิทัดงักล่าว 

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั ไดโซะ อนิดสัตรสี ์จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) และบรษิทัฯ โดยสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 70:30 

ตามล าดบั 

เดอืนกรกฎาคม เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระจ านวน 68 ลา้นหุน้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 

ปี 2549 ซือ้ทีด่นิเพื่อก่อสรา้งโรงงาน 3 

เดอืนมนีาคม บรษิทั ไดร้บัใบประกาศนียบตัรการรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949  เดอืน มนีาคม บรษิทั 

ไดเ้ริม่ก่อสรา้งโรงงานแห่งที ่3 ณ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา บนเน้ือที ่219 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา เน่ืองจากการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต ์ท าใหบ้รษิทัมคีวามจ าเป็นทีต่้อง ท าการเพิม่ก าลงัการผลติเพื่อรองรบัค า

สัง่ซือ้ของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ 

ปี 2550 เดอืน กุมภาพนัธ ์บรษิทั ไดม้พีธิเีปิดโรงงานแห่งที ่2 อย่างเป็นทางการ ซึง่โรงงานดงักล่าวตัง้อยู่เลขที ่3   บนถนน กิง่

แกว้-ลาดกระบงั อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 

 เดอืน สงิหาคม บรษิทัไดม้กีารลงนามรบัความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคและการตลาด กบั บรษิทั ไดรฟ์โซล เวลิด์ไวร ์

จ ากดั (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) ผูอ้อกแบบ ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครชั และ กา้นคอพวงมาลยั ส าหรบัค่ายรถยนต ์จเีอม็ 

:เดอืน กนัยายน บรษิทั ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยโ์รงงานแห่งที ่3 ในระยะที ่1 เพื่อรองรบัปรมิาณค า สัง่ซือ้และ

เป็นการขยายก าลงัการผลติของกลุ่มบรษิทั 

ปี 2551เดอืน มถุินายน บรษิัท ได้มมีตใินการประชุมผูถ้อืหุน้ ให้มกีารแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 

บาท และเพิม่จ านวนหุน้สามญัจากเดมิ 320 ลา้นหุน้ เป็น 1,600 ลา้นหุน้ 

ปี 2552เดอืน เมษายน บรษิทั ไดม้กีารขายหุน้ บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั คนืใหก้บั บรษิทั ซงัโกะ จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) ท า

ใหส้ดัสว่นลดลงจาก 20.24% เป็น 9.55% คดิเป็นมลูค่า 651 ลา้นบาท 

ปี 2554บรษิทัฯ ไดม้กีารขายหุน้ของบรษิทั วอคเกอร ์เอก็ซอรต ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : 

WETCO) ทีถ่อือยู่  25%  เปอรเ์ซน็ต ์ คดิเป็นมลูค่าประมาณ  115  ลา้นบาท 

ปี 2556บรษิัทฯ ได้มกีารปรบัโครงสร้างหนี้จากสถาบนัการเงนิหลกั 2 แห่ง คอื ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) กบั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มกี าไรจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้จ านวน 595 ลา้นบาท 
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บรษิทัฯ ลงทุนเพิม่ในบรษิทั ไดโซะ อนิดสัตรสี ์จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) จ านวน 2,000 หุน้ เพื่อรกัษาสดัสว่นโดยคดิเป็น

สดัสว่นการลงทุน รอ้ยละ 28.28 ของจ านวนหุน้ 

ปี 2557บรษิทั ไดม้กีารขายหุน้ บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั คนืใหก้บั บรษิทั ซงัโกะ จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) ท าใหส้ดัสว่นลดลง

จาก 9.55% เป็น 0.50% คดิเป็นมลูค่า 807 ลา้นบาท 

ปี  2560ทางบรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  ไดย้า้ยทีท่ าการส านกังานใหญ่ เลขที ่ 42  สขุมุวทิ 81 แขวงบางจากเขตพระ

โขนง กรงุเทพฯ มาตัง้ยงับรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) โรงงาน 1 เลขที ่ 70 หมุ่ 1  ถนนบางนาตราด  (กิง่แกว้-

ลาดกระบงั)  ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ  พรอ้มบรษิทัในเครอื  2 บรษิทั   

1)  บรษิทั ยานภณัฑ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดัยา้ยส านกังานเดมิเลขที ่ 42  สขุมุวทิ 81 แขวงบางจากเขตพระโขนง  

กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) โรงงาน 1 เลขที ่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่แกว้-

ลาดกระบงั) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ    

2)  บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั ยา้ยทีต่ัง้ส านกังานใหญ่เดมิเลขที ่42 สขุมุวทิ 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ และโรงงานเดมิเลขที ่ 64  ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ  มาตัง้ยงับรษิทั ยานภณัฑ ์

จ ากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยู่เลขที ่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่แกว้ ลาดกระบงั) ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอบาง

พล ี จงัหวดัสมุทรปราการ   

ปี 2561  บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัเชดิชเูกยีรติส์ถานประกอบการดเีด่น “ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน” จากกระทรวง

แรงงาน 5 ปี (2557-2561) และรางวลัเชดิชเูกยีรติส์ถานประกอบการดเีด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ ์และสวสัดกิารแรงงานจาก

บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดัและสหพนัธแ์รงงานโตโยตา้ 

  บรษิัทฯ เขา้ร่วมโครงการ “พฒันาระบบหุน้ยนต์ส าหรบัสายการผลติการปัม๊ขึน้รูปชิน้ส่วนร่วมกบัระบบตรวจสอบวิ

ทศัน์และรายงานผลการผลติผ่านระบบไรส้ายแบบเรยีลไทม”์ เพื่อปรบัปรุงศกัยภาพในการผลติ 

 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน) ไดข้ายทีด่นิ ทีบ่รษิทัฯเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ทีด่นิโฉนดเลขที ่4929 ระวางเลขที่ 

5139 II 000-13 เลขทีด่นิ 3 หน้าส ารวจ 951 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  เน้ือทีด่นิทัง้หมด 9 ไร่ 3 

งาน 56 ตารางวา ใหก้บับรษิทั แลนด ์แอนดร์ชิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั ในราคา 15,824,000 บาท  

ปี 2562  โครงการ “พฒันาระบบหุน้ยนตส์ าหรบัสายการผลติการปัม๊ขึน้รปูชิน้สว่นร่วมกบัระบบตรวจสอบวทิศัน์และรายงานผล

การผลติผ่านระบบไรส้ายแบบเรยีลไทม์” แลว้เสรจ็ภายในปี ภาพรวมมูลค่าการลงทุน 16 ลา้นบาทโดยบรษิทัร่วมลงทุน

จ านวน 12 ลา้นบาทเพื่อปรบัปรุงศกัยภาพในการผลติ 

 ในเดอืนธนัวาคม บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน) ไดจ้ าหน่ายหุน้ บรษิทั ยานภณัฑ ์ไดโซะ จ ากดั คนืใหก้บั บรษิทั 

ไดโซะ จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) คดิเป็นมลูค่า 29.7 ลา้นบาท 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อย YNPE และ YNPI มกีารด าเนินการบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารกลุ่มเดยีวกนั เสมอืนว่าบรษิทัย่อยเป็น

หน่วยธุรกจิหนึ่งของบรษิทั 

บรษิทั ด าเนินธุรกจิหลกัผลติชิน้ส่วนขึน้รปูโลหะส าหรบัรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมคีวามเชีย่วชาญ

ในดา้นการผลติชิน้ส่วนท่อไอเสยี ชิน้ส่วนงานขึน้รูปโลหะ ขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาคลชั เป็นพเิศษ นอกจากนัน้ ยงัมกีารผลติชิน้สว่น

ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องจกัรกลการเกษตร รวมถงึออกแบบและผลติเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ (Tooling) ซึง่ไดแ้ก่ แม่พมิพ ์

(DIE) ตวัจบัยดึ (JIG) เครื่องมอืตรวจเชค็คุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลติ (Equipment)  บรษิัทย่อย YNPI 

ประกอบธุรกจิ (Trading Raw Material ) บรษิทัย่อย YNPE ประกอบธุรกจิผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะส าหรบัรถยนตแ์ละเครื่องจกัรกล

การเกษตร 

ปัจจุบนักลุ่มบรษิทั มกีารใหบ้รกิารผลติชิน้สว่นรถยนตแ์บบครบวงจร โดยมภีาพรวมของการด าเนินธุรกจิดงันี้ 
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1. ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัรว่มทุน  
ผลติภณัฑข์องบรษิทัมคีวามหลากหลายโดยจะมุ่งเน้นไปยงัอุตสาหกรรมยานยนต ์ สามารถแบง่กลุ่ม ผลติภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 

กลุ่ม ไดแ้ก ่

(1) ชุดท่อไอเสยี/ ชิน้สว่นท่อไอเสยีส าหรบัรถยนตน์ัง่ รถบรรทุกขนาด 1 ตนัจ าหน่ายใหก้บัรถยนตโ์ตโยตา้ทุกรุ่น และชุด
ท่อไอเสยี/ ชิน้สว่นท่อไอเสยีส าหรบัรถบรรทุกสบิลอ้ จ าหน่ายใหแ้ก่ค่ายรถ 

(2) ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) ส าหรบัรถยนตน์ัง่ และรถบรรทุกขนาด   1 ตนั 
(3) ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น (Press Parts) ส าหรบัรถยนต ์ รถบรรทุกขนาด 1 ตนั รถแทรกเตอร ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า และ

เครื่องจกัรกลการเกษตร และชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น 
 

 

 

 

 

 

 

1.ช้ินส่วนขึ้นรปูโลหะ 

บรษิทั บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุน มกีารแบ่งการด าเนินงานผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ ดงันี้ 

บริษทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (“YNP”) 

ปัจจบุนัมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 1,600 ลา้นบาท ด าเนินธุรกจิผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ ในลกัษณะของการผลติแบบ 

OEM (Original Equipment Manufacturing) จ าหน่ายตรง ใหก้บัผูผ้ลติรถยนต ์ผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า ผูผ้ลติเครื่องจกัรกลการเกษตร 

โดยบรษิทั มผีลติภณัฑห์ลกัดงันี้ 

 ชุดท่อไอเสยี/ ชิน้สว่นท่อไอเสยีส าหรบัรถยนตน์ัง่ รถบรรทุกขนาด 1 ตนั  และรถบรรทุกสบิลอ้   
 ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accelerate Break Clutch) ส าหรบัรถยนตน์ัง่ และรถบรรทุกขนาด 1 ตนั โดยปัจจุบนับรษิทั

ผลติชุด ABC ส าหรบัรถอซีซูุ และ รถโตโยตา้ทุกรุ่น 
 ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น (Press Parts) ส าหรบัรถยนต ์รถแทรกเตอร ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเครื่องจกัรกลการเกษตร 

ทัง้น้ี ในกรณีทีบ่รษิทัผลติรถยนตเ์ป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์บบชิน้สว่นรถยนต ์ (Drawing) บรษิทัจะรบัค าสัง่ซือ้จากบรษิทัผลติ

รถยนตค์่ายต่างๆ โดยตรง หรอืเรยีกไดว้่าบรษิทัเป็นผู้ผลติชิน้สว่นล าดบัทีห่นึ่ง (First Tier) สว่นในกรณีทีบ่รษิทั Developer ไดแ้ก่ 

Sango เป็นเจา้ของลขิสทิธิช์ ิน้สว่น บรษิทัจะรบัค าสัง่ซือ้ชิน้งานผ่านบรษิทัวายเอสภณัฑแ์ละบรษิทั ซงัโก๊ะ(ประเทศไทย) จ ากดัโดย

บรษิทัดงักล่าวจะน าไปประกอบเพื่อสง่จ าหน่ายใหก้บับรษิทัผลติรถยนตค์่ายต่างๆ อกีทอดหนึ่ง ซึง่ในกรณีนี้บรษิทัเป็นผูผ้ลติ

ชิน้สว่นล าดบัทีส่อง (Second Tier) 
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บริษทั ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั (“YNPI”) 

เป็นบรษิทัย่อยของ YNP  ปัจจบุนัมทีุนช าระแลว้ 240 ลา้นบาท  ประกอบธุรกจิเป็น ตวัแทน  Trading  company ใน

การน าเขา้วตัถุดบิเหลก็มาจ าหน่ายภายในประเทศ และเป็นตวัแทนในการผลติชิน้สว่นเครื่องจกัรกลการเกษตร และชิน้สว่น

ประกอบอื่นๆ  เพื่อจ าหน่ายใหก้บัโรงงานผลติรถจกัรกลทางการเกษตร  

บริษทั วายเอน็พี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (“YNPE”) 

เป็นบรษิทัย่อย ปัจจุบนัมทีุนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิรบัจา้งผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ โดยเพื่อจ าหน่าย

ใหแ้ก่บรษิทัเป็นหลกั และผลติชิน้สว่นเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่  Heavy duty Machine ใหก้บัโรงงานผูผ้ลติเครื่องจกัรกลใน

อุตสาหกรรมหนกั เช่น เครื่องจกัรกลทางการเกษตร รถแทรคเตอร ์

บริษทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั (“YSP”) 

เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทั และ บรษิทัซงัโกะ จ ากดั (Sango Co., Ltd.) จากประเทศญีปุ่่ น ซึง่เป็นผูอ้อกแบบ
พฒันาและเป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์บบ Drawing ของชิน้สว่นท่อไอเสยี ใหก้บัค่ายรถยนต ์ TOYOTA  ด าเนินธุรกจิผลติชิน้สว่น
รถยนตข์นาดใหญ่ ชุดท่อไอเสยี และเหลก็ท่อ โดย YSP จะมกีารสัง่ซือ้ชิน้สว่นท่อไอเสยีและชิน้สว่นขึน้รปูโลหะขนาดกลางถงึ
เลก็จาก YNP เพื่อน าไปประกอบกบัชิน้งานที ่YSP ผลติและขายให ้TOYOTA ปัจจุบนัมทีุนช าระแลว้ 1,414 ลา้นบาท บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 0.50 บรษิทั ซงัโกะ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 93.94 บรษิทั ซมูโิตโม คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 5.03 และบรษิทั ซู
ม-ิไทย  อนิเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 0.48  

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)   
บรษิทัฯ YNP เป็นผูอ้อกแบบร่วมกบับรษิทัเจา้ขอลขิสทิธิแ์ละคู่คา้และด าเนินการผลติผลติเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ 

(Tooling) ประกอบด้วย แม่พมิพ์ (Die) อุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน (Jig) เครื่องมอืตรวจเชค็คุณภาพ (Checking Fixture) และ

อุปกรณ์การผลติ (Equipment) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ  

  



 

14 | P a g e  

 

โครงสร้างรายได้   

  โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทั แยกตามผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้ 

ผลิตภณัฑ ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอ้ยละต่อยอดขาย รอ้ยละต่อยอดขาย รอ้ยละต่อยอดขาย 

ชุดท่อไอเสยี 32.55 33.56 41.32 

ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรก ขาครชั 7.28 8.59 8.74 

ชิน้งานขึน้รปูโลหะ 58.85 56.47 48.26 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ 1.32 1.38 1.68 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ  
 

  บริษัท มีเป้าหมายหลัก คือการรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย และขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ที่มฐีานการผลติภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนมกีารพฒันาคุณภาพ
สนิคา้ ตน้ทุนการผลติ และระบบการสง่มอบสนิคา้ (Quality Cost Delivery) อย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งความมัน่ใจ 
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1.  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
1.1 ช้ินส่วนขึน้รปูโลหะ  
ผลติภณัฑช์ิน้สว่นขึน้รปูโลหะ ไดแ้ก่ ท่อไอเสยี (Exhaust), ขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั (Accel, Brake, Clutch Pedal /ABC) 

และชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น (Press Part) โดยกลุ่มบรษิทัฯ รบัค าสัง่ซือ้ทัง้ในลกัษณะ OEM (Original Equipment  Manufacturing ) 

จากผูผ้ลติรถยนตโ์ดยตรงซึง่โดยปกตจิะเป็นการสัง่ซือ้อย่างต่อเน่ืองตลอด OEM Part Life (4-7 ปี) และรบัค าสัง่ซือ้ในลกัษณะครัง้

ต่อครัง้(ไม่มสีญัญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing) จากตัวกลางศูนย์บริการอะไหล่ ของค่าย

รถยนต์ต่างๆ และรา้นคา้อะไหล่ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัจะเริม่ท าการผลติในลกัษณะ REM หลงัจากรถยนต์รุ่นนัน้หมด OEM Part Life 

แลว้ โดยกลุ่มบรษิทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับรษิทัผลติรถยนตข์องค่ายต่างๆ ว่าจะท าการจดัเกบ็เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ (Tooling) ไป

อกี 10 ปี เพื่อผลติชิน้สว่นอะไหล่ใหก้บัศนูยอ์ะไหล่ของค่ายรถยนตต่์างๆ โดยสามารถจ าแนกผลติภณัฑช์ิน้สว่นขึน้รปูโลหะไดด้งันี้ 

ชิน้สว่นท่อไอเสยี (Exhaust) 

บริษัท ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสยี แบบแยกชิ้นและแบบทัง้ชุด ส าหรบัรถยนต์นัง่ และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) 

จ าหน่ายใหแ้ก่ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจเีอม็ / อซีูซุ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ผลติชิ้นส่วนท่อไอเสยีส าหรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่

จ าหน่ายใหแ้ก่ค่ายรถทัง้นี้ บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนตใ์หแ้ก่ค่ายโตโยตา้มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี และยงัมี

ความสมัพนัธอ์นัดมีาโดยตลอด ซึง่บรษิทั ไดร้บัค าสัง่ซือ้ชิน้ส่วนท่อไอเสยีของรถโตโยตา้ อกีทัง้บรษิทั ยงัไดร้บัความไวว้างใจจาก 

ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจเีอม็ / อซีูซุ เนื่องจากมกีารท าสญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค (Technical Assistant) กบับรษิทั 

ซงัโกะ จ ากดั (ประเทศญี่ปุ่ น) และ ท าให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดท่อไอเสยี และยงัมีส่วนร่วมในการออกแบบ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบผลติภณัฑ ์ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในภูมภิาคเอเชยี 

นอกเหนือจากการจ าหน่ายชิ้นส่วนท่อไอเสยีให้แก่ค่ายรถแล้วนัน้ กลุ่มบริษัท ยงัเป็นผู้น าทางด้านการผลิต ท่อไอเสยี

ประเภทชิน้สว่นเพื่อใชท้ดแทน (REM Parts) จ าหน่ายใหก้บัตวักลางศนูยบ์รกิารอะไหล่ ของค่าย รถยนต ์ต่างๆ และรา้นคา้อะไหล่

ทัว่ประเทศอกีดว้ย  

ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)  

ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั จดัเป็นชิ้นส่วนที่เกีย่วกบัความปลอดภยัของรถยนต์ (Safety Part) ซึ่งผู้ผลติรถยนต์จะให้

ความส าคญัเป็นพเิศษ และสัง่ซือ้ชุด ABC จากต่างประเทศในลกัษณะ CKD Part  (Complete Knock Down Part) หรอืสัง่ซือ้เป็น

ชิ้นส่วนแยกชิ้นเพื่อน ามาประกอบเอง ในอดตี บรษิัท ได้รบัค าสัง่ซื้อชิ้นส่วน ABC แบบแยกส่วน ต่อมามกีารท าสญัญารบัความ

ช่วยเหลอืทางเทคนิคกบับรษิทัโชนนั ยนูิเทค จ ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาชุด ABC ใหก้บัค่ายรถอซีซูุ ท าให้

บรษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการผลติชุด ABC มากขึน้ และสามารถผลติชุด ABC แบบทัง้ชุดปัจจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติ

รายใหญ่ในประเทศไทยทีจ่ าหน่ายชุด ABC ใหก้บัค่ายรถยนตต่์าง ๆ    

 

 

                                                                                                                                                                            

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น (Press Part) 

บรษิทั มผีลติภณัฑช์ิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่นจ าหน่ายตรงใหก้บัค่ายรถยนตต่์าง ๆ เช่น โตโยตา้, จเีอม็ / อซีซูุ, ฮอนดา้, นิส

สนั,  มติซบูชิ,ิ ฟอรด์ และ มาสดา้ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผลติภณัฑไ์ดด้งันี้ 

 ชิน้สว่นตวัถงัรถยนต ์(Body Part) เช่น บานพบัประตู คานขวางกนักระแทก แผ่นกนัความรอ้น 
 ชิน้สว่นระบบสง่ก าลงั  (Power Train Part) เช่น Seat Spring U-Bolt 
 ชิน้สว่นโครงรถยนต ์(Chassis Parts Group) เช่น คานขวางแฟรม (Cross member frame) 
 ชิน้ส่วนประกอบเครื่องยนต ์(Engine Parts) เช่น กา้นปรบัสายพาน ฝักดูดน ้ามนั (Strainer oil) ฐานแท่นเครื่องยนต ์

(Bracket Engine) 
นอกจากนัน้ บรษิทั ยงัมกีารผลติชิน้ส่วนขึน้รปูโลหะส าหรบั เครื่องจกัรกลการเกษตร และเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายของบรษิทัในการขยายสายการผลติไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พงิจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์

เพยีงอย่างเดยีว 

1.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling)  

 บรษิทั YNP มธีุรกจิออกแบบและผลติ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ (Tooling) เพื่อน ามาใชใ้นขบวนการผลติงานขึน้รูป

โลหะส าหรบัรถยนต ์เครื่องจกัรกลการเกษตร และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แม่พิมพต์วัจบัยึด  อปุกรณ์การผลิต   

 

 

 

 

 

 

แม่พิมพ ์ (DIE) 

เป็นอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นการ

ผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

Single Die และ Progressive 

Die ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของ

ชิน้งานและความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

ตวัจบัยึด  (JIG) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

จบัยดึแมพ่มิพเ์พือ่ท าการ

ผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ 

หรอืใชใ้นการจบัยดึ

ชิน้สว่นขึน้รปูเพือ่เชือ่ม

ประกอบชิน้งาน 

เคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพ

(C/F) 

เป็นอปุกรณท์ี่ใชใ้น

กระบวนการตรวจเช็ค

คณุภาพมาตรฐานของ

ชิน้งานก่อนสง่มอบใหก้บั

ลกูคา้ 

อุปกรณก์ารผลิต 

(Equipment) 

เป็นอปุกรณเ์พ่ืออ านวย

ความสะดวกในการผลิต 

ส  าหรบัชิน้งานทีต่อ้งการ

ความละเอียดเที่ยงตรง

และแมน่ย า 
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เครือ่งตรวจเชค็คณุภาพ 

 

 

 

โดยปกต ิYNP จะเริม่ท าการออกแบบ Tooling หลงัจากบรษิทัแม่ YNP ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนจากบรษิทัผลติ

รถยนต์แลว้ ซึง่จะเริม่ก่อนการผลติชิน้ส่วนรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบประมาณ 6 เดอืน – 2 ปี YNP มกีารผลติแม่พมิพข์นาด

ใหญ่ถงึขนาดเลก็ (A-E Class) เพื่อใชผ้ลติชิน้สว่นรถยนตท์ีม่ขีนาดใหญ่ไปจนถงึขนาดเลก็  

  

2.  การตลาดและภาวะอตุสาหกรรม 

2.1 กลยุทธท์างการตลาด 
จากภาวะการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศทีช่ะลอตวัจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและกระแสการใชพ้

ลกังานทดแทน ประกอบกบัมแีนวโน้มการแข่งขนักนัที่สูงขึน้ จากกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลติชิ้นส่วนรถยนต์มจี านวนมากขึ้น   

โดยแต่ละรายลว้นแลว้แต่มุ่งหวงัครองความเป็นเจา้ตลาด  ท าใหผู้ป้ระกอบการหลายรายตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนใหอ้ยู่รอดจาก

สภาวะเศรษฐกจิสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเพื่อใหไ้ดร้บัการตอบรบัจากบรษิทัผูป้ระกอบยานยนต ์บรษิทัฯ กเ็ป็นหนึ่งในกลุ่มผูผ้ลติ

ชิน้สว่นรถยนตท์ีต่อ้งเพิม่ศกัยภาพในฐานนะผูผ้ลติสว่นรายใหญ่  เรามกีารพฒันาทางดา้นเครื่องไมเ้ครื่องมอื  เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการ

ผลติ  รวมถงึการน าระบบการบรหิารจดัการภายในองคก์รมาใช ้  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้

ตลอดจน  การควบคุมต้นทุนการผลิต   การบริหารวตัถุดิบคงคลงั   คุณภาพ  การส่งมอบ  การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์   เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ 

การควบคุมคุณภาพ 

บรษิทั และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัมากในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ หากผลติภณัฑข์องบรษิทั มขีอ้ผดิพลาดอาจท าให้

เกดิความเสยีหายกบัลูกคา้ในวงกวา้ง ทัง้ในรูปตวัเงนิและชื่อเสยีง ดงันัน้บรษิทัจงึมกีารพฒันาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

วตัถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทัง้ในระหว่างกระบวนการผลิต และการ

ตรวจสอบผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู บรษิทัไดร้บัประกาศนียบตัร รบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล IATF 16949:2016 ส าหรบัอุตสาหกรรม

การผลติชิน้สว่นรถยนตซ์ึง่เป็นมาตรฐานทีบ่รษิทัค่ายรถยนตใ์หก้ารยอมรบัโดยทัว่ไป นอกจากนัน้ บรษิทั ยงัไดร้บัรางวลัจากผูผ้ลติ

รถยนตใ์นดา้นต่างๆ  

 

การสง่มอบ 

นอกจากการมุ่งเน้นทีคุ่ณภาพสนิคา้แลว้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการบรกิารทีด่ต่ีอลูกคา้โดยมุ่งเน้นการส่งมอบ

สนิคา้ตรงต่อเวลา ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารบรหิารการผลติภายใตร้ะบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยน าหลกัการ Just-In-

Time : JIT มาใช ้ท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถส่งมอบชิน้งานใหถ้งึมอืลูกคา้ไดภ้ายใน



 

18 | P a g e  

 

ระยะเวลาทีก่ าหนด และลดตน้ทุนในการผลติ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดร้บัเลอืกจากค่ายโตโยตา้ ใหเ้ป็นบรษิทัตน้แบบในการน าระบบ TPS 

มาใชเ้พื่อใหม้ปีระสทิธภิาพดา้นการบรหิารการผลติ 

 

ศกัยภาพในการผลติทีค่รบวงจร 

กลุ่มบรษิทั มศีกัยภาพใน การผลติงานทัง้ในตลาดชิน้สว่นรถยนต ์และชิน้สว่นยานยนตใ์นอุตสาหกรรมเครื่องจกัรหนกั และ

จกัรกลการเกษตร โดย กลุ่มบรษิทั มเีครื่องมอืเครื่องจกัรและเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั   โดยทัง้หมดเป็นเครื่องจกัรทีไ่ดร้บัการ

รบัรองทางคุณภาพจากหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ท าให้บริษัท สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานที่ท าให้ ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ใน

อุตสาหกรรมดงักล่าว กลุ่มบรษิทั จะสามารถยดืหยดั และพฒันาศกัยภาพทัง้ในตลาดเดมิ และตลาดใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยพสิจูน์ไดจ้ากมาตรฐานทางอุตสาหกรรม และการรบัรองต่างๆทีก่ลุ่มบรษิทั ไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รในระดบัสากล 

 

การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัค่ายรถยนตต่์างๆ  

บรษิทั ด าเนินนโยบายรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัค่ายรถยนตต่์างๆ มาโดยตลอด เหน็ไดจ้ากการเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นใหค้่ายโต

โยตา้และฮโีน่มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และเริม่เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นใหก้บัค่ายรถอซีซูุ ตัง้แต่ปี 2542 

 

การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้อกแบบและพฒันาชิน้สว่นของค่ายรถต่างๆ (Developer) 

นอกจากค่ายรถยนต์แลว้ บรษิทั ยงัสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั Developer ซึง่เป็นเจา้ของลขิสทิธิช์ ิน้งานของค่ายรถต่างๆ 

ซึง่สรุปความสมัพนัธแ์ละสาระส าคญัของสญัญา ไดด้งัต่อไปนี้ 

 ท าสญัญารบัความช่วยเหลอืทางเทคนิคและร่วมลงทุนกบั บรษิทั ซงัโกะ (SANGO) จ ากดั ซึง่เป็นผูอ้อกแบบชิน้สว่น
ท่อไอเสยีของค่ายรถโตโยตา้ จดัตัง้บรษิทั YSP ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นรถยนตแ์ละท่อไอเสยี ใหก้บัค่ายรถโตโยตา้ 
 

วนัทีท่ าสญัญา 29 มถุินายน 2525  
สญัญาใหค้วามช่วยเหลอืในการผลติ Mufflers, Exhaust pipes, Instrument panel, Door Impact beams 

ส าหรบัค่ายรถ โตโยตา้ นิสสนั ฮโีน่  
ระยะเวลาสิน้สดุสญัญา มีผลจนกว่าบริษัทฯ จะเลิกผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

อนุญาต 
ค่าตอบแทน 1.5%ของผลต่างของจ านวนยอดขายผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัอนุญาตโดย

หกัค่าใชจ้่ายแลว้  = [(Process + Overhead)-CR] x 1.5 
 

 ท าสญัญารบัความช่วยเหลอืทางเทคนิค กบั บรษิทั โชนนั ยนูิเทค  จ ากดั ซึง่เป็นผูอ้อกแบบชิน้สว่น door hinge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีท่ าสญัญา เดอืนมนีาคม 2553  
สญัญาใหค้วามช่วยเหลอืในการผลติ Door hinges  ใ ห้ กับ ค่ า ย รถ   General Motors รุ่ น 

Chevrolet corolado pick-up truck 
ระยะเวลาสิน้สดุสญัญา มผีลจนกว่าบรษิทัฯ จะเลกิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั

อนุญาต 
ค่าตอบแทน Yen 2,800,000  ทุกๆ 6 เดอืน (โดยช าระเดอืน มนีาคม และ

กนัยายนของทุกปี) 
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2.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลกูคา้ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ 

ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ทีต่ดิต่อซือ้ขายกนัมาต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ซึง่บรษิทั มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้เหล่านี้มา

โดยตลอด นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัเน้นการขยายฐานการผลติไปยงัชิน้ส่วนอื่นๆ ของลกูคา้ปัจจุบนั ควบคู่ไปกบัการตดิต่อลกูค้าราย

ใหม่ๆ ลกูคา้สว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่  

กลุ่มผูป้ระกอบการรถยนต ์ :  กลุ่ม โตโยตา้ / ฮโีน่, กลุ่ม จเีอม็/อซีซูุ, กลุ่ม ฮอนดา้, กลุ่ม ฟอรด์/มาสดา้,  

         กลุ่มมติซบูชิ ิและ กลุ่มนิสสนั เป็นตน้ 

กลุ่มผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า  :  อเิมอรส์นั (คอรป์แลนด)์, BSH (Bosch, Siemens, Gaggenau) 

กลุ่มผูผ้ลติเครื่องจกัรกลการเกษตร    :  คโูบตา้ คอรป์เปอเรชัน่, บางกอกโคมตัส ุ

ทัง้นี้ ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทั ผลติและออกแบบชิน้สว่นรถยนต ์ดงันี้ 

ค่ายรถยนต ์ รุน่ท่ีผลิต รุน่ท่ีรว่มมือออกแบบ 

TOYOTA 
CAMRY, COROLLA, SOLUNA, HILUX, 

YARIS 

CAMRY, COROLLA, SOLUNA, 

HILUX,  YARIS 

ISUZU D-MAX  ,TRUCK D-MAX 

GM 

CHEVROLET COROLADO 

CHEVROLET TRAILBLAZER 

CHEVROLET CAPTIVA 

CHEVROLET COROLADO 

HONDA ACCORD,CIVIC, BRV,CRV ,BRIO ,AMAZE  

HINO TRUCK  - 

NISSAN TIDA, NAVARA, UD TRUCK - 

MITSUBISHI 
LANCER, PAJERO, 

TRITON,MIRAGE/ATTRAGE 

- 

FORD 
F OR D  RA N GER  , F OR D  F O CUS , 

FORD EVEREST 

- 

MAZDA MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3  
 

นอกจากนัน้ บรษิทั ยงัมกีารผลติชิน้สว่นส าหรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทเิช่น 

ธรุกิจ ช่ือบริษทั รุน่ท่ีผลิต 

เครื่องจกัรหนกั และ

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

บรษิทั คโูบตา้ คอรป์เปอเรชัน่ จ ากดั 

บรษิทั บางกอก โคมตัส ุจ ากดั      

รถไถนั ง่ข ับ L3408, E40B, 

E40C 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า บรษิทั อเิมอรส์นัอเิลค็ทรคิ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

COPELAND DIGITAL, 

QUANTUM, QUEST, 

SUMMIT, TENDEM,  
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บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ และ Tooling คดิจากงบการเงนิรวม โดยจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้ไดด้งันี้ 

ค่ายรถยนต ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอ้ยละต่อยอดขาย รอ้ยละต่อยอดขาย รอ้ยละต่อยอดขาย 

TOYOTA / HINO 69.80 72.17 77.20 

GM / ISUZU 4.40 16.23 12.69 

HONDA 0.40 0.32 0.22 

MITSUBISHI 0.90 1.12 1.25 

FORD & MAZDA 0.10 0.06 0.01 

ผูผ้ลติ / จ าหน่ายชิน้สว่น

รถยนต ์และผูป้ระกอบ

รถยนตร์ายอื่นๆ 

8.80 1.51 7.85 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 4.20 4.04 0.20 

เครื่องจกัรหนกั และ

เครื่องจกัรกลการเกษตร 
1.30 4.56 0.58 

รวม 100 100 100 
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2.3 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

 การจ าหน่ายชิน้ส่วนขึน้รูปโลหะส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายแก่ผูผ้ลติรถยนต์โดยตรง (First Tier) และผู้ผลติชิน้ส่วน
รถยนต์ซึง่สัง่ซือ้ชิน้ส่วนเพื่อน าไปผลติเพิม่เตมิ และประกอบจ าหน่ายแก่ผูผ้ลติรถยนต์ต่างๆ (Second Tier) ในลกัษณะ OEM ซึง่
เป็นการผลติตามค าสัง่ซือ้และส่งมอบชิน้งานในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยมกีารก าหนดจ านวนค าสัง่ซือ้ใน เบือ้งต้นล่วงหน้า และมี
การยนืยนัเป็นรายเดอืน 

 การจ าหน่าย Tooling เป็นแบบครัง้ต่อครัง้และไม่มสีญัญาระยะยาว ให้กบับริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งสัง่ซื้อ Tooling 
ล่วงหน้าก่อนการผลติรถยนตร์ุ่นใหม่  

ทัง้นี้ การก าหนดราคาขายชิน้งานของบรษิทั ทัง้ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติแบบ First Tier และ Second Tier  เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั โดยจะใชว้ธิตี้นทุนบวกก าไร (Cost – Plus Pricing) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนรถยนต ์ต้นทุนของ

ชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงต้นทุนวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ (Process Cost) และต้นทุนโสหุ้ย 

(Overhead) จะถูกน าไปบวกกบัอตัราก าไรทีบ่รษิทัฯตอ้งการเพื่อเป็นราคาขายเสนอแก่ลกูคา้ 

 

ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพจิารณาจากดชันีผลผลติอตุสาหกรรม (MPI) คาดวา่จะหดตวัรอ้ยละ 3.8 ในขณะ

ที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 โดย อตุสาหกรรมที่หดตวัในปี 2562 เนื่องจากการชะลอตวัของตลาดจีน และความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นราคาที่ลดลง อสุตาหกรรมยานยนต ์เป็นการลดลงของตลาดในประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั 

สว่นหนึง่เป็นผลมาจากความเขม้งวดของสถาบนัการเงินในการอนมุตัิสนิเช่ือรถยนต ์และตลาดสง่ออกเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ

คูค่า้ชะลอตวั โดย รถยนตท์ี่ผลติไดใ้นเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 2,013,710 คนั ลดลง 7.1% จากปี 61 แต่

มากกวา่เปา้ที่ตัง้ไว ้2,000,000 คนั จ านวน 13,710 คนั 

ส าหรบัในปี 2563 ประมาณการการผลติรถยนตไ์วป้ระมาณ 2,000,000 คนั นอ้ยกวา่ปี 2562 ซึง่มีจ านวน 2,013,710 คนั 
ลดลง 13,710 คนั คดิเป็น 0.68% โดยแบง่เป็นการผลติเพื่อการสง่ออกประมาณ 1,000,000 คนั และผลติเพื่อจ าหนา่ยในประเทศ
ประมาณ 1,000,000 คนัส าหรบัการผลติเพื่อการสง่ออก จ านวน 1,000,000 คนั ลดลงจากปีที่แลว้ที่ผลติได ้1,037,164 คนั เป็น
จ านวน 37,164 คนั หรอืลดลง 3.58% เพราะยงักงัวลเรือ่งสงครามการคา้ที่ยงัไมม่ีความแนน่อนวา่จะยตุิ คา่เงินบาทแข็ง รวมถงึ
ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศในบางภมูิภาค 

สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย (Thai Auto – Parts Manufacturers Association) หรอื TAPMA (แทป็ม่า) เผย

ยุทธศาสตรส์มาคมฯ ปี 2562 – 2563 เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ และก าหนดทศิทางของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์เพื่อเพิม่ขดี

ความสามารถแขง่ขนัในตลาดโลก 

สมาคมฯมกีารด าเนินงานอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและประเทศอย่างต่อเนื่องอกีทัง้ยงัมกีารท างานทีเ่ขม้ขน้

มากขึน้เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีหรอืการเปลีย่นแปลงตามระบบเศรษฐกจิโลก โดย

เรายงัคงมุง่มัน่ในการชว่ยผลกัดนัอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตใ์หเ้จรญิเตบิโต แขง็แกร่ง และสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

อย่างยัง่ยนื 
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โดยจดัท ายุทธศาสตรส์มาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย ส าหรบัปี 2562 - 2563 แบ่งออกเป็น 6 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร (Strengthen the organization) สรา้งคน เน้นจรยิธรรม พฒันาระบบงาน มุ่งเน้นการบรหิาร งานทีเ่ขม็

แขง็ ประสานความรว่มมอื สง่เสรมิคนรุ่นใหม่ ดแูลเรื่องการเงนิของสมาคมฯ เพื่อใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้2) ใหค้วามส าคญักบั

เรื่องเทคโนโลย,ีนวตักรรม และมาตรฐาน (Focus on the technology, Innovation and Standardization) การสรา้งความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยขีองผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์ใหเ้กดิขึน้ดว้ยการเชือ่มโยงหน่วยงานของภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศใหม้า

สนบัสนุน 3) เพิม่ขดีความสามารถมนุษย ์(Human Empowerment) พฒันาศกัยภาพความสามารถของแรงงานในอตุสาหกรรม ให้

มทีกัษะฝีมอื มคีุณภาพชวีติทีด่ ีมรีะเบยีบวนิยั ตอบแทนสงัคมและองคก์ร 4) สรา้งความเขม้แขง็ในการท าธุรกจิในระดบัสากล 

(Strengthen the business internationally) เน้นและพฒันาการเชื่อมโยงเครอืขา่ยระหว่างประเทศ 5) การบรหิารจดัการให ้SMEs 

กา้วสูค่วามเขม้แขง็ทางธุรกจิ (Management of SMEs) สง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SMEs 

แขง็แกร่งดว้ยการบรหิารจดัการ และ 6) สนบัสนุนและสง่เสรมิการสง่ออก (Support and promote export) เพิม่โอกาส ช่องทาง 

และประสานความร่วมมอืระหวา่งผูผ้ลติชิน้สว่นฯ ทีส่นใจเรื่องการสง่ออกใหม้าท ากจิกรรมร่วมกนั” 

ปัจจุบนัการเปลีย่นแปลงต่างๆ เกดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่แนวทางล่าสดุคอื การมุ่งเน้นไปสูก่ารใชน้วตักรรม และเทคโนโลยี

สมยัใหม่ในสิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัเรามากขึน้ หลายอุตสาหกรรมของไทยจงึมุ่งไปสู่การพฒันาในทศิทางนัน้ สอดรบักบัทศิทาง

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับาล ทีเ่น้นใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมโดยใชน้วตักรรมเป็นตวัขบัเคลื่อนมากขึน้ ซึง่อุตสาหกรรม

ยานยนต์นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมน าร่องของไทย และเมื่อประกอบกบัแนวโน้มความตอ้งการสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ของตลาดโลกดว้ยแลว้ ท าใหก้ารผลติยานยนต์แบบเดมิๆ อาจไม่สามารถตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว อุตสาหกรรมยาน

ยนตข์องไทยจงึตอ้งมกีารพฒันาขึน้เป็นยานยนตส์มยัใหม่ ทีต่อ้งการการออกแบบและคดิคน้ โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สงู

สมยัใหม่มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่และความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหแ้ก่อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นไทย จงึจ าเป็น

ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมกีารปรบัตวั โดยเฉพาะ การเร่งพฒันาผลติภณัฑ ์ให้สามารถตอบรบักบัทศิทางดงักล่าว รวมถงึ

เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัทัง้คู่แขง่เดมิในประเทศ และคู่แขง่รายใหม่ทีเ่ขา้มาลงทุนในไทย หรอืคู่แขง่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ ในยุคที่

ตลาดเปิดเสรอีย่างเช่นในปัจจุบนั 

เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมแลว้ จากศกัยภาพของไทยในปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย ยงันบัว่าเป็นอุตสาหกรรมที่

มแีนวโน้มเตบิโตต่อไปไดใ้นอนาคต จากทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตโ์ลกทีมุ่่งไปสูยุ่คทีม่คีวามเป็นอจัฉรยิะมากขึน้ มี

การใชช้ิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตในการสือ่สารหรอืควบคมุการท างานมากขึน้ ดงันัน้หากไทยตอ้งการรกัษา

ความเป็นฐานการผลติรถยนตท์ีส่ าคญัของโลกดงัเช่นปัจจุบนั กย็งัมปีระเดน็ต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ควรทีจ่ะตอ้งค านงึถงึดว้ย 

เช่น แนวนโยบายของรฐั ความตอ้งการใชช้ิน้สว่น และผลกระทบจากการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 

รฐับาลไทยใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนการผลติรถยนต์และชิน้ส่วนแบบใชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีากขึ้น โดยเฉพาะ

การใชช้ิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาควบคุมการท างานของชิน้สว่นรถยนตต่์างๆเพิม่ขึน้ ส าหรบัรถยนตท์ีม่เีครื่องยนตส์นัดาปภายใน

และใชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ การสนับสนุนใหม้กีารใชเ้ครื่องจกัรในการช่วยผลติมากขึน้ ไปจนถงึการสนับสนุนรถยนต์ทีใ่ชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า ซึ่งรฐับาลมแีนวโน้มทีจ่ะผลกัดนัใหม้กีารผลติรถยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าในประเทศอย่างจรงิจงัและเป็นรูปธรรม

มากขึน้ ไดแ้ก่ รถยนตไ์ฟฟ้า BEV (Battery Electric Vehicles: BEV) ทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีใ่นการขบัเคลื่อนเพยีงอย่าง

เดียว และ รถยนต์ปลัก๊อินไฮบรดิ (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) ที่นอกจากจะถูกขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีผสม

ระหว่างระบบขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และระบบแบบเดมิที่ใช้น ้ามนั กย็งัสามารถเสยีบปลัก๊ชาร์จไฟจากภายนอกได้ 

อย่างไรกต็ามรายละเอยีดนโยบายสนบัสนุนของภาครฐัยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการพจิารณา ซึง่คาดว่าจะมกีารประกาศในอนาคต
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อนัใกล ้ผูป้ระกอบการจงึควรตอ้งตดิตามรายละเอยีดต่างๆ อย่างใกลช้ดิ ทว่า ในส่วนทีร่ฐับาลมอีอกมาตรการส่งเสรมิการลงทุน ที่

อาจเกีย่วเน่ืองกบัอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่นมาแลว้นัน้ ไดแ้ก่  

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อพฒันาการลงทุนใน 3 จงัหวดั คอื 

ชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา ซึง่กเ็ป็นพืน้ทีล่งทุนของ ครสัเตอรอ์ุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่นอยูแ่ลว้ รวมถงึเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันา

สรา้ง ศนูยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาต ิทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรม รถยนตแ์ละชิน้สว่นไทย  

ซึง่ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ของรฐับาลไทยดงักล่าว นับว่าสอดคลอ้งกบัทศิทางความต้องการใชร้ถยนตใ์น

อนาคตของตลาดโลกดว้ย ซึง่ปัจจุบนัมุ่งเน้นไปสูย่านยนตท์ีม่เีทคโนโลยสีงูขึน้ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ดงัเช่นจะเหน็ได้

จากตวัอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรป มกีารใหค้วามส าคญักบัยานยนต์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยมลพษิออกสูส่ิง่แวดลอ้ม โดยเริม่จากการจ ากดัไม่ใหใ้ชร้ถยนตส์ว่นบุคคลทีใ่ชน้ ้ามนัในบางเมอืง ซึง่

จะเริม่ต้นปี 2562 และมโีอกาสทีจ่ะขยายวงกวา้งออกไปเรื่อยๆ อนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัใหม่ได ้เมื่อผนวกกบัการ

กระตุน้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าทีม่ากขึน้อย่างรวดเรว็ในยุโรป กอ็าจเป็นอกีประเดน็ทีก่ระทบต่อการสง่ออกรถยนตแ์ละชิน้สว่นของไทย

ในอนาคตได ้โดยเฉพาะการสง่ออกรถยนตน์ัง่ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการเตบิโตของตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าก่อน ซึง่นี่เป็นเพยีง

ตวัอย่างหนึ่งทีส่ าคญั  

โดยทศิทางความตอ้งการยานยนตย์ุคใหม่ดงักล่าวกอ็าจจะมผีลกระทบต่อทศิทางการผลติรถยนตข์องไทยในอนาคต และ

สง่ผลต่อความตอ้งการใชช้ิน้สว่นแตกต่างในอนาคตอนัใกลน้ี้ ดงันัน้ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตต์อ้งศกึษาวางแผนธุรกจิ เพื่อใหธ้รุกจิ

ของตนสามารถด ารงอยู่ไดภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลงของโลก 
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3. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
3.1 การผลิต 

ปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมโีรงงานผลติทัง้หมด 4 โรงงาน สามารถแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อย ไดด้งันี้ 

 โรงงาน YNP 1 โรงงาน YNP 2 โรงงาน YNP 3 
Tooling 

center 

ทีต่ัง้ 
บางนาตราด 

กม 12 

บางนาตราด 

กม 12 

บางปะกง 

ฉะเชงิเทรา 

บางนาตราด 

กม12 

เน้ือทีร่วม 17 ไร ่ 28.5 ไร ่ 219.2 ไร ่ 7.3 ไร ่

กรรมสทิธิท์ีด่นิ เจา้ของ / เช่า เจา้ของ เจา้ของ สทิธกิารเช่า 

พืน้ทีผ่ลติ (ตารางเมตร)     

พืน้ทีปั่ม๊งานขึน้รปูโลหะ (Press Shop) 5,446 9,072 -  

พืน้ทีผ่ลติและประกอบชุดท่อไอเสยี 6,082.40 2,030 -  

พืน้ทีผ่ลติและประกอบชุด ABCD 630 726 -  

พืน้ทีผ่ลติ Tooling 918 7,420 - 5,600 

พืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ 2,020 8,545 -  

พืน้ทีใ่ห ้YNPE เช่า 215 - -  

พืน้ทีใ่ห ้YNPI เช่า 15 - -  

พืน้ทีใ่ห ้AUP เช่า 2,880 - -  

พืน้ทีใ่ห ้STA เช่า - 35 -                   

พืน้ทีใ่ห ้SUT เช่า - 1,268.6 -  

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 27,704 29,096.6 -        5,600      

 

***หมายเหตุ  :  เมื่อเดอืนสงิหาคม  2560  ทางบรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  ไดท้ าการยา้ยส านกังานใหญ่  ตัง้อยู่

เลขที ่ 42  สขุมุวทิ 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยู่เลขที ่ 

70 หมุ ่1 ถนนบางนาตราด  (กิง่แกว้ ลาดกระบงั)  ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั ยานภณัฑ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  ไดท้ าการยา้ยส านกังาน  เมื่อเดอืนสงิหาคม 2560   ตัง้อยู่เลขที ่ 42  สขุมุวทิ 

81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  มาตัง้ยงับรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยู่เลขที ่ 70 หมุ่ 1 ถนน

บางนาตราด (กิง่แกว้ ลาดกระบงั) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี  จงัหวดัสมทุรปราการ  โดยการเช่าพืน้ทีส่ านกังานขนาด  15   

ตารางเมตร 

 บรษิทั วาย เอน็ พ ี เอน็จเินียริง่ จ ากดั  ไดท้ าการยา้ยทีต่ัง้ส านกังานใหญ่   ตัง้อยู่เลขที ่ 42  สขุมุวทิ 81 แขวงบางจาก เขต

พระโขนง กรุงเทพฯ  และโรงงาน  ตัง้อยู่เลขที ่ 64  ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ  มาตัง้ยงับรษิทั  ยาน

ภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) โรงงาน  1  ตัง้อยู่เลขที ่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่แกว้ ลาดกระบงั) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี 

จงัหวดัสมุทรปราการ   โดยมกีารเช่าพืน้ทีส่ านกังานขนาด  215    ตารางเมตร   
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3.2  ขัน้ตอนการผลิต 

บรษิทั และบรษิทัย่อย มขี ัน้ตอนการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ และ Tooling ดงันี้ 

ขัน้ตอนการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะและ Tooling 

 

 

ทัง้นี้หน่วยงาน Tooling center จะมรีะยะเวลาผลติ Tooling จนถงึการสง่มอบใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้เพื่อเขา้กระบวนการผลติชิน้ส่วน

เตม็รูปแบบ (Mass Production) ไม่เกนิ 2 ปี ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของชิน้งานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนต์ของลูกค้า 

(Try Out Period) 

3.3 การจดัหาวตัถดิุบ 

ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ 

วตัถุดบิทีส่ าคญัในการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะส าหรบัรถยนตแ์ละชิน้สว่นขึน้รปูโลหะอื่น  ไดแ้ก่  เหลก็ท่อ (Pipe) เหลก็แผ่น 

(Sheet) เหลก็ม้วน (Coil)  เหลก็แท่งตนั (Bar)  ชิ้นส่วนประกอบ (Component  Part )  แม่พมิพ์  (Tooling)   โดยลูกค้า (ผู้ผลติ

รถยนต์)   จะเป็นผู้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหลก็ทีต่อ้งการ   จากนัน้ทางฝ่ายจดัซือ้ของบรษิทั จะท าการเลอืก

ซือ้วตัถุดบิโดยค านึงถงึราคาและเงื่อนไขทางการคา้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสุดส าหรบับรษิทั  แลว้ส่งตวัอย่างวตัถุดบิให้

ลูกคา้ตรวจสอบคุณลกัษณะว่าไดต้ามมาตรฐานของลูกคา้หรอืไม่    โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารท าระบบ  AVL ( Approve Vender list ) 

เพื่อเป็นการประเมนิบรษิทัคู่คา้ว่าสามารถปฎบิตัไิดต้ามมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ  ตัง้เป้าไวใ้นดา้นต่างๆ  หรอืไม่   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ระบบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน  IATF 16949  ที่บรษิัทม ี    บรษิัทไม่มนีโยบายที่จะผูกขาดการซื้อวตัถุดบิแต่ละชนิดจากผู้จดั

จ าหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อความยดืหยุ่นในการเลอืกแหล่งวตัถุดบิ 

อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่ บรษิทัจะสัง่ซือ้เหลก็จากตวัแทนจ าหน่ายวตัถุดบิของค่ายรถต่างๆ  ในประเทศไทย    เนื่องจากได้

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม    รวมทัง้ลดความเสีย่งของการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   นอกจากนี้ยงัเป็นการ

ประหยดัเวลาในการตรวจสอบคุณลกัษณะและคุณภาพของวตัถุดบิ      บรษิทั สามารถปรบัราคาชิน้งานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของ

ราคาวตัถุดบิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงกบัลูกค้าแต่ละราย   ปัจจุบนับรษิทัมกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิเหลก็จาก  4 ผู้จดัจ าหน่ายหลกั ได้แก่ 

บรษิทั ซงัโกะ (ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 26 ของต้นทุนเหลก็ทัง้หมด, บรษิทั โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) 

จ ากดั ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 16 ของต้นทุนเหลก็ทัง้หมด,บรษิทั วาย เอส ภณัฑ์ จ ากดั ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 15 ของ

ต้นทุนเหลก็ และบรษิทั ทที ีออโตโมทฟี สตลี (ไทยแลนด)์ จ ากดั   ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 14 ของต้นทุนเหลก็ทัง้หมด    ตาม

ขอ้ตกลงอย่างไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างบรษิัทฯกบัผู้จดัจ าหน่าย ปกติราคาวตัถุดบิจะถูกปรบัเปลี่ยนทุกๆ 3 เดอืน ตาม
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สภาวะอุปสงค ์– อุปทานของภูมภิาคและในตลาดโลก และบรษิทัฯจะสามารถปรบัราคาขายของชิน้งานทุกๆ 6 - 8 เดอืน และขอรบั

ค่าชดเชยยอ้นหลงั หากราคาตน้ทุนเหลก็ปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูกว่าตน้ทุนทีบ่รษิทัฯเสนอ  ณ วนัทีท่ าการก าหนดราคาขายในครัง้ก่อน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ (Tooling)  

ส่วนแม่พมิพท์างบรษิทัไดม้กีารซือ้แบบทัง้ชุดเขา้มาเพื่อท าการผลติ  และสัง่ซือ้เป็นวตัถุดบิส าหรบัใชใ้นการผลติ Tooling 

ได้แก่   เหล็กเหนียว และ เหล็กหล่อ  ซึ่งฝ่ายจดัซื้อของ YNP จะท าการวิเคราะห์เลือกวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยค านึงถึง 

คุณภาพ ปรมิาณการผลิต และอายุการใชง้านของ Tooling นัน้ๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้   ดว้ยต้นทุน

และราคาทีเ่หมาะสม  

บรษิัทฯ มกีารท าระบบนโยบายคุณภาพ  เพื่อใหส้อดคล้องกบัการด าเนินกจิการโดยมรีายชื่อผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ (Vendor 

List) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบรษิัทน าเขา้เหล็กจากต่างประเทศเพื่อจ าหน่าย (Trading) และผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑม์าตรฐาน 

ISO/TS 16949 โดย YNP มีการส่งค าสัง่ซื้อกระจายให้กบัผู้จ าหน่ายหลายราย   เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้จ ัด

จ าหน่ายดงักล่าว 

3.4   เครือ่งจกัรและก าลงัการผลิต   
ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ 
รายละเอยีดเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ มดีงันี้ 

เครือ่งปัม๊ช้ินส่วนขึน้รปูโลหะ   

-          ขนาด A Class (> 1,000 ตนั) 1 

-          ขนาด B Class (601- 1,000 ตนั) 2 

-          ขนาด C Class (351-600 ตนั) 27 

-          ขนาด D Class (150-350 ตนั) 134 

-          ขนาด E Class (<150 ตนั) 70 

รวม 234 

เครือ่งเช่ือม (Welding Machine)   

-          Robot Welding Machine 69 

-          Other Welding Machine 260 

รวม 329 

เครือ่งขึน้รปู (Forming Machine) 35 

เครือ่งเจาะ (Drilling Machine) 60 

เครือ่งตดั (Cutting Machine) 42 

เครือ่งดดัท่อ (Pipe Bender Machine) 37 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมศีกัยภาพในการผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะขนาดใหญ่ - เลก็ (A – E Class) โดยในปี 2562 มอีตัราการ
ใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 60 ของก าลงัการผลติสงูสดุ  
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการผลติ (Tooling) 
รายละเอยีดเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการออกแบบผลติ Tooling มดีงันี้   
 
เครือ่งจกัร จ านวน(เครือ่ง) 
Small CNC Machine 5 
Manual Machine 17 
Wire Cut Machine 3 
Checking CIM core 1 
Press Machine for Die Trial 7 
 
 
 
 
 

3.5 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ :ไม่ม ี
 

4. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม    

บรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองเกี่ยวกบัระบบจดัการสิง่แวดล้อม (Environment Friendly) ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2015 

และไดม้กีารวางมาตราการในการลดปัญหามลพษิในดา้นต่างๆ ทีเ่กดิจากกระบวนการประกอบชิน้ส่วน การขึน้รูปโลหะ การท าส ี

การลา้งคราบไขมนั  และจากกจิกรรมต่างๆภายในบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดด้งันี้ 

1. ด้านมลพิษน ้า  ไดม้กีารด าเนินการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อบ าบดัน ้าเสยี
จากหอ้งน ้า, โรงอาหาร และกจิกรรมอื่นๆภายในโรงงาน ก่อนทีจ่ะปล่อยออกสูค่ลองสาธารณะ 

2. ด้านมลพิษกากอตุสาหกรรม  ไดม้กีารก่อสรา้งโรงคดัแยกและเกบ็ขยะ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื  
a. ขยะทัว่ไป  มกีารว่าจา้งบรษิทัภายนอกทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทาง อบต. เขา้มาท าการเกบ็ขนทุกวนั 
b. ขยะรีไซเคิล  มีการเรียกประมูลบริษัทภายนอกที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายมารับซื้อเศษวัสดุที่เหลือใช้จาก

กระบวนการผลติ เพื่อเพิม่รายไดอ้กีทางหนึ่ง 
c. ขยะและของเสยีอนัตราย  มกีารว่าจา้งบรษิทัภายนอก ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตในการขนย้ายของเสยีอนัตรายทีถู่กต้อง

ตามกฎหมาย ใหม้าท าการขนยา้ยกากของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติไปส่งยงัผูร้บับ าบดัของเสยีอนัตรายทีข่อ
อนุญาตประกอบกจิการถูกต้องตามกฎหมายในก าจดัของเสยีอนัตรายด้วยวธิกีารที่ถูกต้องตามหลกัวชิาการ ไม่
สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

3. ด้านมลพิษอากาศ  ไดม้กีารก่อสรา้งระบบบ าบดัอากาศแบบ Cyclone  เพื่อบ าบดัควนั ฟูม ทีเ่กดิจากกระบวนการเชื่อม

ประกอบชิน้สว่น  และระบบบ าบดัอากาศแบบ Wet Scrubber เพื่อบ าบดักลิน่ไอระเหยจากกระบวนการลา้งคราบไขมนั 
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กลุ่มบรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  ไดใ้หค้วามส าคญัในการน าหลกับรหิารความเสีย่งมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิาร

จดัการองคก์ร  มกีารก าหนดหลกัในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  และไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งใน

ระดบัสากล    ซึง่ไดม้กีารน าการบรหิารแนวคดิใหม่ๆ     มาใชใ้นการวเิคราะหห์ลักในการด าเนินธุรกจิ   เพื่อเป็นการประเมนิผล

กระทบต่อผลประกอบกจิการของบรษิทัในดา้นต่างๆ  และการตดิตามความเสีย่งทีส่ าคญัต่อการด าเนินงานมาวางแผนใหส้อดคลอ้ง

กบักลยุทธ ์ และการวางแผนธุรกจิของบรษิทั   บรษิทัไดน้ าเครื่องมอืต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะหก์ารบรหิารจดัการ   เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซึง่อยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัไดส้ามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1.ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจ 

  1.1 ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิ 

        ความเสีย่งจากการชะลอการเตบิโตของเศรษฐกจิการคา้โลก จากผลกระทบของ สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนี 

สะทอ้นจากการที ่IMF ปรบัลดคาดการณ์อตัรา การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกภาพรวมในปี2562 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 3.70 

เน่ืองจากความขดัแยง้ของนโยบายการคา้อาจท าใหป้รมิาณการคา้โลกนัน้ขยายตวั ไดไ้มม่ากเทา่ทีค่วร และสง่ผลต่อการสง่ออก

ยานยนต ์โดยเฉพาะประเทศคู่คา้หลกั ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ เช่น กลุ่มประเทศอาเซยีนและออสเตรเลยี  

ความเสีย่งทีส่หรฐัฯ จะขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ยานยนตแ์ละชิน้สว่น ตามมาตรา 232 ทีอ่ตัรา 25% ซึง่จะท าใหก้าร

สง่ออกยานยนตแ์ละชิน้สว่นจากประเทศไทยไปยงัสหรฐัฯ ไดร้บัผลกระทบ ทัง้นี้ไทยมสีดัสว่นการสง่ออกยานยนตไ์ปสหรฐัฯ 

ประมาณรอ้ยละ 2 ของมลูค่าการสง่ออกยานยนตโ์ดยรวมของไทย ขณะทีม่สีดัสว่นการสง่ออกชิน้สว่นยานยนต ์ไปสหรฐัฯ 

ประมาณรอ้ยละ 14-15 ของมลูค่าการสง่ออกชิน้สว่นยานยนตโ์ดยรวมของไทย  

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติและความตอ้งการยานยนต ์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าที่

ปัจจบุนัก าลงัไดร้บัความนิยมในต่างประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการรถยนตแ์ละชิน้สว่นรถยนตใ์ชน้้ 

ามนัลดลง ในอนาคตโดยคาดว่ารถยนตไ์ฟฟ้าน่าจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในอกีไม่เกนิ 20 ปีขา้งหน้า ดงันัน้หากผูป้ระกอบการ

ไม่มกีารปรบัตวัเตรยีมความพรอ้มทีด่พีอ อาจสง่ผลวกิฤต ต่ออุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยในอนาคตไดท้ัง้นี้คาดว่าภาคการ

สง่ออกยานยนตแ์ละ ชิน้สว่นจะไดร้บัผลกระทบเป็นอนัดบัแรกก่อนจะกระทบต่อภาคการผลติเพือ่จ าหน่าย ภายในประเทศใน

ภายหลงั 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 

     ปัจจุบนับริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถต่างๆ อาทิ  โตโยต้า  ฮอนด้า  อีซูซุ   อื่นๆ   

ดงันัน้หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคดัเลอืกผูผ้ลติชิน้ส่วน   หรอืผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิการขายรถยนต์ใน

ประเทศ   ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทได้    อย่างไรกต็ามบรษิทัพยายามรกัษาความสมัพนัธด์ ี  กบักลุ่ม

ลูกคา้ค่ายรถยนต์ต่างๆ ทุกราย   เช่น  ค่ายรถโตโยต้า   เราเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนใหโ้ตโยต้ามาเป็นระยะเวลานานกว่า 56  ปี  และ

ไดร้บัความไวว้างใจตลอดมา   แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ กพ็ยายามทีจ่ะเพิม่สดัส่วนรายไดจ้ากค่ายรถอื่นๆ  เขา้มา รวมทัง้บรษิทัฯ 

ได้มุ่งท าตลาดไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยานยนต์ด้วย  ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์    โดยมกีารออกแบบและ

พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสูต่ลาด  ตลอดจนการลดตน้ทุนการผลติในดา้นต่างๆลง  สรา้งความมัน่ใจในคุณภาพระดบัโลก และสง่

มอบตรงเวลา   เพื่อประโยชน์สงุสดุต่อลกูคา้ 

ปัจจยัเส่ียง 
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1.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนทางดา้นราคาวตัถุดบิ 

วตัถุดบิหลกัทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการผลติชิน้สว่นรถยนต ์ไดแ้ก่ เหลก็  ซึง่สว่นใหญ่เป็นเหลก็ทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ และทีผ่่าน

มามคีวามผนัผวนของราคาเหลก็อย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน อาจท าให้ต้นทุนเกดิความผนัผวนของราคา

เหลก็  ซึง่ปัจจยัดงักล่าวอยู่เหนือความควบคุมของบรษิทั  ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัได ้ 

       อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารสัง่ซือ้เหลก็ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัจากผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิเหลก็รายใหญ่  ซึง่อยู่ในกลุ่มของค่าย

รถโตโยต้า  ได้แก่   บรษิัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จ ากดั   ซึ่งบรษิัทสามารถปรบัราคาชิ้นงานได้หากราคาวตัถุดบิมกีาร

เปลีย่นแปลง โดยจะปรบัราคาชิน้งานไดทุ้กๆ  6 – 8  เดอืน   และสามารถปรบัราคาค่าชดเชยยอ้นหลงั    หากราคาเหลก็ปรบัตวั

ขึน้กว่าราคาทีต่กลงกนัในเบือ้งต้นในรูปแบบของการเพิม่หรอืลดหนี้ทีถ่อืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินอุตสาหกรรมยานยนต์      ดว้ย

ขอ้ตกลงนี้กจ็ะช่วยลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิได ้ 

  

1.4  ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

บรษิัทฯด าเนินธุรกจิและมรีายได้หลกัมาจากการผลติชิน้ส่วนรถยนต์เป็นหลกั   ซึ่งอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนรถยนต์   มี

คู่แข่งจ านวนมากราย   ทัง้ผู้ผลติชิ้นส่วนในประเทศและผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่เข้ามาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม   เชื่อว่าบรษิทัจะสามารถคงความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ด ้  เน่ืองดว้ย บรษิทัมกีระบวนการผลติ

ทีค่รบวงจร และไดม้าตรฐาน  IATF 16949 / ISO 14001  ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ   จดัท าTooling จนถงึการผลติชิน้สว่นขึน้รปู

โลหะ   การไดร้บัความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคจากผูอ้อกแบบและพฒันา  จากประเทศญี่ปุ่ น  ตลอดจนการเป็นคู่คา้กนัมานาน

ระหว่างบรษิทัฯและลกูคา้รายใหญ่ซึง่มคีวามคุน้เคย มัน่ใจในคุณภาพสนิคา้   ความช านาญทางดา้นเทคนิคและการสง่มอบสนิคา้ที่

ตรงต่อเวลาตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง     จากจุดแขง็ตรงนี้บรษิทัจงึมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถรกัษาการเป็น

ผูน้ าในธุรกจินี้ไดอ้ย่างยัง่ยนืและตลอดไป 

 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

2.1 ความเสีย่งจากการมผีูบ้รหิารหลกัเพยีงกลุ่มเดยีว 
กลุ่มตระกูลพนัธ์พาณิชย์  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตัง้บรษิัทฯและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่วงการค่าย

รถยนต์ต่างๆ ใหก้ารยอมรบั  มปีระสบการณ์การบรหิารงานในธุรกจิอุตสาหกรรมยานยนตท์ีย่าวนานมากว่า 66 ปี  มวีสิยัทศัน์ใน

การบรหิารงานอย่างมอือาชพีอนัเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ตลอดจนมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  จนไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนยานยนต์หรอืค่ายรถยนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะในประเทศหรอืต่างประเทศ  ผูร้่วมทุนจากต่างประเทศ และผูป้ระกอบการที่เป็น 

supplier/ Maker ต่างๆ ยอมรบั     บรษิทัฯมโีครงสรา้งระบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นรูปแบบชดัเจน  เพื่อรองรบักบัทมีผูบ้รหิารทีม่ี

ประสบการณ์มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมมคีวามรูค้วามสามารถในการด าเนินธุรกจิและมากดว้ยประสบการณ์ ปัจจุบนับรษิทัไดเ้ข้าสู่ยุค 

Generation 2  เขา้มาบรหิารโดยไดม้กีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบมากขึน้     ตลอดจนมกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง  จงึมัน่ใจไดว้่าทมีผูบ้รหิารหลกัของกลุ่มฯ  สามารถทีน่ าพาองคก์รบรษิทัไปสูจุ่ดหมายตามวสิยัทศัน์ทีไ่ดว้างไว ้   บรษิทัจงึ

ยงัมคีวามจ าเป็นอย่างมากทีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารโดยกลุ่มฯต่อไป 
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน  

3.1 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  
ปัจจุบนับรษิัทได้ใชอ้ตัราดอกเบีย้ใหม่หลงัจากไดข้อความอนุเคราะห์จากสถาบนัหลกั ซึ่งท าให้อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าเดมิ 

ส่งผลท าใหต้้นทุนการเงนิของบรษิทัลดลง บรษิทัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดด้ขีึน้ และบรษิทัยงัเชื่อว่าความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัได้ 

     3.2 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ 

บรษิัทฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีน ซึ่งปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น อาจจะเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

ความสามารถในการด าเนินกจิการต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัยงัมคีวามเชื่อมัน่ว่า จะไม่มปัีญหาเกี่ยวกบัการ

ด าเนินธุรกจิ โดยบรษิทัพยายามเพิม่รายได ้โดยขยายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ นอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตอ์ย่างต่อเนื่อง

จากปีทีผ่่านมา ซึง่จะช่วยเสรมิสภาพคล่องของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัฯจงึมคีวามมัน่ใจว่าจะไม่มปัีญหาดงักล่าวนี้อย่างแน่นอน 

     3.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

 ปัจจุบนั กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัยงัเป็นกลุ่มบรษิทัขา้มชาตขินาดใหญ่ทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง อกีทัง้ยงัตดิต่อซือ้ขายกนั

มานาน ดงันัน้บรษิัทคาดว่าจะไม่ได้รบัความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็หนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ ถึงอย่างไรกต็าม ก็

อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้าง ดงันัน้บริษัทฯจึงได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในระดบัที่

เหมาะสม ซึง่วเิคราะหจ์ากขอ้มลูในอดตีน ามาเป็นสมมตฐิานในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้การคา้อย่างเพยีงพอ 

     3.4 ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ 

ในปีนี้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้กบัสถาบนัการเงนิหลกั ทัง้การช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้

ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว  

 

4. ความเส่ียงด้านผูล้งทุน 

ความเสีย่งจากการขาดทุนสะสม ในปีนี้บรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสมอยู่ โดยการทีบ่รษิทัขาดทุนสะสมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ

เวลานานท าใหบ้รษิทัไม่สามารถจ่ายปันผลใหก้บัผู้ถอืหุน้ได ้ท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่ต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ แต่

อย่างไรกต็ามบรษิัทฯได้มี  แนวทางในการแก้ปัญหาที่ชดัเจนในอนาคต เพื่อให้บรษิัทกลบัมามผีลประกอบการที่ดีเหมอืนเดิม 

ปัจจุบนัหุน้ของบรษิทัฯไดม้กีารหยุดพกัการซือ้ขาย   เนื่องจากปัญหาทางดา้นงบการเงนิ    ท าใหน้ักลงทุนขาดความเชื่อมัน่ต่อผล

ประกอบการของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯได้พยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อย่างเร่งด่วน   และได้ก าหนดแนวทางในการ

แกปั้ญหาอย่างชดัเจนยิง่ขึน้   เพื่อใหอ้นาคตอนัใกลบ้รษิทัฯ กลบัมามผีลประกอบการทีด่เีหมอืนเดมิได ้และหุน้สามารถกลบัเขา้มา

เทรดไดต้ามปกต ิ
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1. สินทรพัยถ์าวร และสิทธิการเช่า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยเ์ป็นทีด่นิ อาคารส านกังาน โรงงาน รวมถงึเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการ

ด าเนินการ และสทิธกิารเช่า มมีลูค่าตามบญัชสีทุธริวมเท่ากบั 2,499,063,693 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

รายการสินทรพัย ์ ท่ีตัง้สินทรพัย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัของ 
ทรพัยสิ์น 

ท่ีดิน 
1.ทีต่ัง้โรงงาน YNP  (F1) 1) 
เน้ือที ่9 ไร่ 26 ตร.วา   
(ฉ.12026) 

 
ต.ราชาเทวะ        
อ.บางพล ี
 จ.สมุทรปราการ 

 
เจา้ของ 

 
174,048,000 

 
หลกัประกนัเงนิกู้
ระยะยาว 

2.ทีด่นิเปล่า  
เน้ือที ่19 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา   
(ฉ.58809,58810,58811) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้ของ หลกัประกนัเงนิกู้
บรษิทัย่อย 

3.ทีด่นิเปล่า   
เน้ือที ่21 ไร่ 39 ตร.วา    
(ฉ.58812,58813,58814) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม 
 จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้ของ หลกัประกนัเงนิกู้
บรษิทัย่อย 

4.ทีด่นิเปล่า  
เน้ือที ่19 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา   
(ฉ.36297) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้ของ หลกัประกนัเงนิกู้
บรษิทัย่อย 

5.ทีด่นิเปล่า  
 เน้ือที ่38 ไร่ 22 ตร.วา (ฉ.
58791,58792,58793,58794,58795,58796,58797) 

ต.หนองแหน       
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้ของ 28,882,000 - 

6.ทีต่ัง้โรงงาน YNP  (F2)  
 เน้ือที ่28 ไร่ 2 งาน 25 ตร.วา  
(ฉ.1491) 

ต.ราชาเทวะ      
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

เจา้ของ 533,411,895 
หลกัประกนัเงนิกู้
ระยะยาว  

7.ทีต่ัง้โรงงาน YNP (F3)  
เน้ือทีร่วม 219  ไร่ 1 งาน 3 ตร.วา. 
( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887) 

ต.หนองจอก      
อ.บา้นโพธิ ์
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้ของ 789,327,000 
หลกัประกนัเงนิกู้
ระยะยาว 

อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง  เจา้ของ 875,476,752 หลกัประกนัเงนิกู้

ระยะยาว 

     

ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
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รายการสินทรพัย ์ ท่ีตัง้สินทรพัย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัของ 
ทรพัยสิ์น 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  เจา้ของ 94,694,526 หลกัประกนัเงนิกู้

ระยะยาว 

แบบพิมพ ์  เจา้ของ 41,339,496  

ยานพาหนะ  เจา้ของ 487,222  

เครือ่งมือเครือ่งใช้ส านักงาน  เจา้ของ 875,926  

งานระหว่างก่อสรา้ง  เจา้ของ 9,800,402  

สิทธิการเช่า 

1.สทิธกิารเช่า YNP (F1) 

เน้ือทีร่วม 8 ไร่ 1 งาน   

(ฉ.12027, ฉ.21021, ฉ.93370, ฉ.75378,  ฉ. 

75379, ฉ. 75380, ฉ.75381, ฉ.75382   ฉ.75383, 

75384) 

 
ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี         
จ.สมุทรปราการ 

 

ผูเ้ช่า 

 

2,700,000 

 

2.สทิธกิารเช่า YNP (F2) 3) 

เน้ือทีร่วม 8 ไร่  25 ตร.วา   

(ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

ผูเ้ช่า 3,600,000  

3.สทิธกิารเช่าโรงงาน Tooling center 4) 

เน้ือทีร่วม 7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา  

(ฉ.1210,ฉ.20043) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

ผูเ้ช่า 951,600  

4.สทิธกิารเช่าทีจ่อดรถ YNP (F1)5) 

เน้ือทีร่วม 3 งาน 340 ตร.วา  

(ฉ.7606 ฉ.1204) 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

ผูเ้ช่า 768,000  

5.สทิธกิารเช่าทีจ่อดรถ YNP (F2) 6) 

เน้ือที ่2 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา 

(ฉ.1490) 

ต.ราชาเทวะ      
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

ผูเ้ช่า 1,320,000  

6.สทิธกิารเช่ากรรมการ 7)       

- พืน้ทีจ่ดัเกบ็เอกสาร 

เน้ือที ่1,228.50 ตร.เมตร. 

ต.บงึทองหลาง      
อ.ล าลกูกา  

 จ.ปทมุธาน ี

ผูเ้ช่า 996,000  
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รายการสินทรพัย ์ ท่ีตัง้สินทรพัย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั
ของ 

ทรพัยสิ์น 
การให้เช่าสิทธิพืน้ท่ีอาคารและโรงงาน 

1.สทิธกิารเช่าอาคารส านกังาน  (STA) YNP (F2) 8) 

เน้ือทีร่วม 35 ตร.เมตร  (ฉ.1491) 

 
ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

224,175 

 

2.สทิธกิารเช่าอาคารส านกังาน  (YSP) YNP (F3) 9) 

เน้ือทีร่วม 45 ตร.เมตร  (ฉ.27887) 

ต.หนองจอก     
อ.บา้นโพธิ ์
จ.ฉะเชงิเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า 205,875  

3.สทิธกิารเช่า (โชนนั) YNP(F2) 10)       

- พืน้ทีโ่รงงาน เนื้อที ่715 ตรม.  

- อาคารส านกังาน เนื้อที ่250 ตรม. พืน้ทีโ่รงงาน 

เน้ือที ่40 ตรม.เนื้อทีร่วม 290 ตรม. 

- พืน้ทีโ่รงงาน เนื้อที ่968.61 ตรม.  

ต.ราชาเทวะ        

อ.บา้นโพธิ ์         

จ.ฉะเชงิเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า 4,238,266 - 

 

4.สทิธกิารเช่า (เอเชีย่ยนูิตีพ้ารท)์ YNP(F1) 11)       

- พืน้ทีโ่รงงาน เนื้อที ่1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา  

(ฉ.75378,  ฉ. 75379, ฉ. 75380) 

- อาคารส านกังาน (ฉ.12026) 

- พืน้ทีจ่อดรถ  

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 

 จ.สมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า 2,099,0200  

5. สทิธกิารเช่า (ธนาคารกรุงศรอียุธยา) YNP  

- พืน้ทีต่ดิตัง้เครื่อง ATM 

ต.ราชาเทวะ     
อ.บางพล ี 

  จ.สมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า 120,000  

6.สทิธกิารเช่าอาคารส านกังาน (YNPI)YNP (F1) 12) 

เน้ือทีร่วม 15 ตร.เมตร   

(ฉ.12026) 

ต.ราชาเทวะ        
อ.บางพล ี

  จ.สมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า 126,000  

7.สทิธกิารเช่า (YNPE) YNP(F2) 13)       

- อาคารส านกังาน YNP(F1) 

เน้ือที ่215 ตรม. (ฉ.12026) 

- พืน้ทีโ่รงงาน Tooling center 

เน้ือที ่7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043) 

ต.ราชาเทวะ        
อ.บางพล ี

  จ.สมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า 4,907,280  

 
หมายเหตุ : บรษิทัฯไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งไวเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชวีงเงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
1) YNP F1 ตัง้อยู่บนเน้ือทีท่ ัง้หมด 17 ไร่ 1 งาน 26 ตร.วา. โดยบรษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิจ านวน 9 ไร่ 26 ตร.วา 

และไดเ้ช่าทีด่นิเนื้อที ่8 ไร่ 1 งาน จากบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง โดยสญัญามรีะยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที ่1 มกราคม 2562 จนถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญาจ านวน 225,000 บาท ต่อเดอืน และมสีาระส าคญัอืน่ ดงันี้  
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 - ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดอืน เมือ่ผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีด่นิทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก่อนครบ
ก าหนดสญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรยีมตวัออกจากทีด่นิ และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายใหผู้ใ้ด เป็นเงนิ
จ านวนเท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามโีอกาสตกลงซื้อไดก้่อน หากเหน็ว่าเป็นราคาสมควร 

  
2) บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายทีด่นิใหก้บับรษิทั แลนด ์แอนด ์รชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบุคคลภายนอกซึง่ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั

บรษิทัฯ ในราคาตลาด 15,824,000 บาท โดยจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์วนัที ่17 ธนัวาคม 2561   
3) บรษิทัฯไดเ้ช่าทีด่นิเนื้อที ่8 ไร่ 25 ตร.วา เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีว่างเครือ่งจกัรและทีจ่อดรถโดยมรีะยะเวลาเช่าจ านวน 5 ปี โดย

มเีงือ่นไขสญัญาเป็นสองชว่งดว้ยกนั สญัญาช่วงที ่1 ระหว่างวนัที ่18 ตุลาคม 2560 ถงึ วนัที ่17 ตุลาคม 2563  สญัญาช่วงที ่2 ระหว่าง
วนัที ่18 ตุลาคม 2563 ถงึ วนัที ่17 ตุลาคม 2565 มอีตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 300,000 /เดอืน  

 
4) บรษิทัฯไดส้ทิธกิารเชา่ทีด่นิเนื้อที ่7 ไร่ 3 งาน จากบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ัง้หน่วยงาน Tooling Center  โดย

สญัญามรีะยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัที ่25 มถุินายน 2545 ทัง้นี้ บรษิทัยงัมภีาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญาเป็นจ านวน 79,300 บาทต่อ
เดอืนจนครบก าหนดสญัญา (วนัที ่25 มถุินายน 2565) 

 
5) บรษิทัฯไดเ้ช่าทีด่นิเนื้อทีร่วม 3 งาน 340 ตร.วา เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถโรงงาน 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 สญัญา ประกอบดว้ย  

สญัญาที ่1 เน้ือทีร่วม 3 งาน 40 ตร.วาสญัญามกี าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่ 1 กนัยายน 2558 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 
โดยมอีตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 44,000 บาท ต่อเดอืน สญัญาที ่2 เนื้อทีร่วม 300 ตร.วาสญัญามกี าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่ 1 
กนัยายน 2558 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 โดยมอีตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 20,000 บาท ต่อเดอืนตลอดอายุสญัญาและทัง้สองสญัญา
มสีาระส าคญัอืน่ ดงันี้       

- ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าภายใน 30 วนั เมือ่ผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีด่นิทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก่อนครบ 
ก าหนดสญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรยีมตวัออกจากทีด่นิ และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายใหผู้ใ้ด เป็น

เงนิจ านวนเท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามโีอกาสตกลงซื้อไดก้่อน หากเหน็ว่าเป็นราคาสมควรและหากผูเ้ช่าปฏเิสธหรอืเมือ่พน้ก าหนดเวลา
ดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าจงึจะเสนอขายบุคคลอืน่ 

 
6) บรษิทัฯไดเ้ช่าทีด่นิเนื้อทีร่วม 2 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา เพือ่เป็นทีจ่อดรถของโรงงาน 2 โดยแบง่ออกเป็น 2 ประกอบดว้ย 

สญัญาที ่1 เนื้อทีร่วม 2 ไร่ 2 งาน สญัญามรีะยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560  จนถงึวนัที ่31 ตุลาคม  2563  มภีาระ
ผกูพนัค่าเช่าตามสญัญาจ านวน 80,000 บาทต่อเดอืน สญัญาที ่2  เน้ือทีร่วม - ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา  สญัญามรีะยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่
วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562  จนถงึวนัที ่31 มกราคม  2564  มภีาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญาจ านวน 30,000 บาทต่อเดอืน และม ี
สาระส าคญัอืน่  ดงันี้  

- ผูใ้หเ้ช่าจะต้องแจง้ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดอืน เมือ่ผูใ้หเ้ช่าตกลงขายทีด่นิทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก่อนครบก าหนด 
สญัญาเช่า เพือ่ใหผู้เ้ช่าเตรยีมตวัออกจากทีด่นิ และผูใ้หเ้ช่าจะต้องแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบดว้ย ว่าจะตกลงขายใหผู้ใ้ด เป็นเงนิ จ านวน
เท่าไร เพือ่ใหผู้เ้ช่ามโีอกาสตกลงซื้อไดก้่อน หากเหน็ว่าเป็นราคาสมควร 

7) บรษิัทฯ ได้เช่าโกดงักรรมการเพือ่จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีโดยสญัญามรีะยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที ่1 
มกราคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562มภีาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญาจ านวน 83,000 บาทต่อเดอืน 

8) บรษิทัฯ ใหบ้รษิทัร่วม YSP เช่าพื้นทเีพือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังาน โดยสญัญามรีะยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2559 จนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 มภีาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 41,145 บาท ต่อเดอืน 

9) บรษิทัฯไดใ้หบ้รษิทัร่วม โชนนั เช่าพื้นทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังาน และพื้นทีใ่นการผลติจ านวน 4 สญัญาประกอบดว้ย 
 สญัญาเช่าพื้นทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านักงาน เนื้อที ่10 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน)  โดยมี

ระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2560 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 อตัราค่าเช่าจ านวน 6,500 บาทต่อเดอืน  
 สญัญาเช่าพื้นทีเ่พือ่ใชใ้นการผลติ เน้ือที ่705 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน)  โดยมรีะยะเวลา

เช่า 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 อตัราค่าเช่าจ านวน 225,600 บาทต่อเดอืน 
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 สญัญาเช่าพื้นทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านักงานและพี้นทีใ่นการผลติ เนื้อที ่290 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บรษิทั ยานภณัฑ ์
จ ากดั(มหาชน)  โดยมรีะยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึ วนัที ่1 มนีาคม 2562 อตัราค่าเช่าจ านวน 100,000 บาท
ต่อเดอืน 

 สญัญาเช่าพื้นทีเ่พือ่ใช้เป็นพี้นทีใ่นการผลติ เนื้อที ่968.60 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บรษิัท ยานภณัฑ์ จ ากดั(มหาชน)  
โดยมรีะยะเวลาเช่า 3 เดอืน ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 อตัราค่าเช่าจ านวน 309,955.20 บาทต่อ
เดอืน 

10) บรษิทัฯ ใหบ้รษิทั AUP เช่าพื้นทเีพือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังานและเพือ่การผลติ โดยสญัญามรีะยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่
1 สงิหาคม  2560 จนถึงวนัที ่30 กรกฎาคม 2562 มภีาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 170,000 บาท ต่อเดอืน สญัญาที ่2 
นับตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม  2562 จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 ภาระผูกพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 177,300 บาท ต่อเดอืน 
สญัญาที ่3 นบัตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึ 31 สงิหาคม 2562 ภาระผกูพนัค่าเช่าตามสญัญา จ านวน 217,300 บาท ต่อเดอืน 

11) บรษิทัฯไดใ้หบ้รษิทัย่อย YNPI เช่าพื้นทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านักงาน เนื้อที ่15 ตร.เมตร ณ โรงงาน 1 บรษิทั ยานภณัฑ ์
จ ากดั(มหาชน)  โดยมรีะยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 อตัราค่าเช่าจ านวน 10,500 
บาทต่อเดอืน  

12) บรษิทัฯไดใ้หบ้รษิทัย่อย YNPE เช่าพื้นทีเ่พือ่ใชเ้ป็นอาคารส านกังาน เน้ือที ่15 ตร.เมตร ณ โรงงาน 1 บรษิทั ยานภณัฑ ์
จ ากดั(มหาชน)  โดยมรีะยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 อตัราค่าเช่าจ านวน 10,500 
บาทต่อเดอืน 
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2.   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย   
บรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์หรอืธุรกจิ

กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั กลุ่มประเภทงานขึน้รปูโลหะประเภทต่างๆ ตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่    โดยการ
ลงทุนมุ่งเน้นในธุรกจิขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ      ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนกบั
บรษิทัในประเทศและต่างประเทศ   โดยมเีป้าหมายดงัต่อไปนี้   

1) เป็นกลุ่มทีม่ทีมีผูบ้รหิารและประสบการณ์ในการบรหิารธุรกจิ 
2) กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์ละมสีนิคา้เป็นของตนเอง หรอื มโีนฮาวน์ (Know how) 
3) เป็นกลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนั หรอืสายสมัพนัธ ์ทีส่ามารถต่อยอดทางธุรกจิได้ 
4) กลุ่มทีม่คีวามรู ้และทางดา้นผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยใีนการผลติ หรอืเครื่องจกัร 
5) กลุ่มทีเ่ป็นผูป้ระกอบการและตอ้งการร่วมทุน โดยธุรกจินัน้มแีนวโน้มทางดา้นการเจรญิเตบิโตค่อนขา้งสงู  
6) เป็นธุรกจิทีม่คีวามตอ้งการพฒันาศกัยภาพในดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี และมรีะบบก ากบัดแูลทีด่ี 

 
บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 
สดัสว่นถอืหุน้ 

(%) 
เงนิลงทุนตามวธิี
สดัสว่นไดเ้สยี  
(ลา้นบาท) 

บรษิทัย่อย 
บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั (YNPE) 

 
ผลติชิน้สว่นประกอบ 

 
300 

 
100 

 
- 

บรษิทั ยานภณัฑอ์นิเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั 
(YNPI) 

Tradiing Raw Material 
Part 

240 100 - 

บรษิทัอื่น 
บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั (YSP) 

 
ผลติชุดท่อไอเสยี  
ตวัแทนจ าหน่ายท่อ (Pipe) 

1,414 0.55 - 

บรษิทั ขา้วรชัมงคล จ ากดั คา้ขา้วและโรงสขีา้ว 5 2 - 

รวมทัง้ส้ิน    - 
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การบริหารงานในบริษทัย่อย 
 

 แนวทางการในการบรหิารบรษิทัย่อย  บรษิทั  ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  ไดม้กีารวางแนวทางการบรหิาร

หลกัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม  โดยมนีโยบายหรอืแผนทางธุรกจิจากบรษิทัแม่เป็นผูก้ าหนดบรบิทต่างๆ ใหก้าร

บรหิารจดัการเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  และมทีมีงานบรหิารไวส้ าหรบัก ากบัดแูลโดยใชม้าตรฐานเดยีวกนั 

นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจะจ ากดัเฉพาะธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วเนื่ องกบั

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั หรอืเพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ นโยบายในการลงทุน           

จะพจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเ้ปรยีบในการด าเนินธุรกจิเป็นส าคญั โดยการ

ลงทุนต้องผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิ

ตามทีก่ าหนด ส าหรบันโยบายการบรหิารของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง จะเป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัจะสง่ตวัแทนเขา้เป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบรหิารงาน 
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ขอ้ที่ 1 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินแหง่หนึง่ ไดย้ื่นฟอ้งบรษัิท จากการท่ีบรษัิทผิดนดัการจ่ายช าระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมีทนุทรพัยท์ี่ฟอ้งรอ้ง 118.19 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 18 ตอ่
ปีของตน้เงิน 113.90 ลา้นบาท ช าระ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2560  บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลจงัหวดั
พระโขนงและยื่นค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดีตอ่ศาลอทุธรณก์ลาง  ซึ่งศาลอทุธรณก์ลางไดส้ั่งรบัอทุธรณข์องบริษัทและ
ค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดีไวเ้รียบรอ้ยแลว้  คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอทุธรณก์ลาง  ต่อมาศาลอทุธรณ์
กลางไดม้ีค  าพิพากษายืนตามศาลชัน้ตน้เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560  ต่อมาเมื่อวนัที่  26 กุมภาพนัธ ์2561  บริษัทได้
ยื่นฎีกาและยื่นค ารอ้งขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และศาลฎีกาไดอ้นุญาตให้บริษัทยื่นฎีกาได ้และรบัฎีกาของไว้
พิจารณา ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบนั  คดีจึงอยู่ในระหวา่งนดัฟังค าพิพากษาของศาลฎีกาในวนัที่ 10 มีนาคม 
2563 

ขอ้ที่ 2 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินแห่งที่ 2 ไดย้ื่นฟ้องบริษัท จากการที่บริษัทผิดนดัการจ่ายช าระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมีทนุทรพัยท์ี่ฟอ้งรอ้ง 195.27 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 18 ตอ่
ปีของตน้เงิน 183.07 ลา้นบาท  ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลฏีกาพิเคราะหแ์ลว้มีค  าสั่งไม่รบัฏีกา เนื่องจากมี
ความเห็นว่าไม่เก่ียวพนักบัประโยชนส์าธารณะและไม่เป็นปัญหาส าคญัที่ศาลฏีกาควรรบัวินิจฉัย ปัจจุบนับริษัทอยู่ใน
ขัน้ตอนการเจรจาไกลเ่กลีย่กบัทางสถาบนัการเงินแหง่นีอ้ยู่ 

ขอ้ที่ 3  บริษัทด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่ออดีตกรรมการบริษัทย่อย(YNPE) จ านวน 2 รายแลว้ ในวนัที่ 17
สิงหาคม 2560 ศาลไดพ้ิพากษาว่าอดีตกรรมการ มีความผิด ใหล้งโทษ จ าคุกเป็นเวลาทัง้สิน้ 66 เดือน ต่อมาวนัที่ 12 
มกราคม 2561 บริษัท (YNP) และบริษัทย่อย( YNPE) ไดย้ื่นอุทธรณเ์พื่อขอใหศ้าลอุทธรณ์ขอใหศ้าลอุทธรณพ์ิจารณา
ลงโทษ  ตอ่มาและเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ศาลอทุธรณ ์ไดอ้า่นค าพิพากษาและพิพากษาวา่ยกฟอ้งอดีตกรรมการ
บรษัิทยอ่ย(YNPE) จ านวน 2 ราย โดยบรษัิทปัจจบุนัไดย้ื่นฎีกาตอ่ศาลฎีกาเพื่อใหศ้าลฎีกาพิพากษาลงโทษอดีตกรรมการ
บริษัทย่อย(YNPE) จ านวน 2 ราย เรียบรอ้ยแลว้ โดยยื่นฎีกา เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2562  ปัจจุบนัคดีจึงอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกา 

 

 

 

 

 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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บริษทั : บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”, “YNP”)  

ประกอบธรุกิจ : ผลติชิน้สว่นขึน้รปูโลหะ โดยมผีลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ 

1.ชุดท่อไอเสยี (Exhaust System)  

2.ชุดขาคนัเร่ง ขาเบรค ขาคลชั  (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)  

3.ชิน้สว่นขึน้รปูโลหะส าหรบัรถยนต ์และอื่นๆ (Press Part)  

ส่งจ าหน่ายโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผูค้า้ชิน้สว่น

อะไหล่รถยนต์ทัว่ประเทศ (REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมบีรษิทั

ย่อยเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) 

อุปกรณ์จบัยดึที่ใช้ในการประกอบชิน้ส่วนรถยนต์ (JIG) อุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพชิน้งาน 

(C/F: Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลติ (Equipment) 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107574700165  

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ :  70 บางนา-ตราด กม.ที ่12 ถนนกิง่แกว้ – ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั   สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัทส์ านักงานใหญ่ :  0 2316 7776-7, 0 2316 9145 
โทรสาร :  0 2316 9146, 0 2750 3813 

ท่ีตัง้โรงงาน 1  :  70 บางนา-ตราด กม.ที ่12 ถนนกิง่แกว้ – ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัทโ์รงงาน 1 : 0 2316 7776-7, 0 2316 9145 

โทรสาร : 0 2316 9146, 0 2750 3813 

ท่ีตัง้โรงงาน 2  :  3 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.ที ่12 ถนนกิง่แกว้ – ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 

โทรศพัทโ์รงงาน 2 : 0 2175 2113, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 – 10 

โทรสาร : 0 2326 6425 

ท่ีตัง้โรงงาน 3 : 55 หมู ่3 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 

โทรศพัทโ์รงงาน 3 : 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855 

โทรสาร :  0 3857 8846 

โฮมเพจบริษทั : www.yarnapund.com  

 

 

 

 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
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บริษทั : บรษิทั วายเอน็พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั  (“YNPE”)  

เลขทะเบียนบริษทั :  0115544001846 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ :  70 บางนา-ตราด กม.ที ่12 ถนนกิง่แกว้ – ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ : 0 23164447-8 

โทรสาร : 0 23164449 

 

บริษทั : บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  จ ากดั  (“YNPI”)  

เลขทะเบียนบริษทั :  0105545021760  

ท่ีตัง้ YNPI :  70 บางนา-ตราด กม.ที ่12 ถนนกิง่แกว้ – ลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์YNPI : 0 2316 7776-7 

โทรสาร : 0 2316 9146 
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1. หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ปัจจบุนั บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 1,600 ลา้นบาท เป็นทุนช าระแลว้ 1,600 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 เดอืนธนัวาคม 2562 แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,600 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
  

2. ผูถ้ือหุ้น  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ณ วนัที ่31 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
 

หมายเหตุ: 

1) กลุ่มพนัธพ์าณชิย ์ประกอบดว้ยกลุ่มผูถ้อืหุน้นามสกุลเดยีวกนัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 16 ราย ไดแ้ก่ นางจ าลอง พนัธพ์าณชิย,์  
    นายสมัพนัธ ์พนัธพ์าณชิย,์ นายพรษิฐ ์พนัธพ์าณชิย,์ นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรตัน์ องัคเศกวไิล, นางอมัพร นิลภริมย ์,  

    นางพรจติ พนัธพ์าณชิย,์  นางสาวพไิลพรรณ ลธัธนนัท,์ นางวนัทนา พนัธพ์าณชิย,์ นายไพศาล องัคเศกวไิล  

                นายกติตภิทัร ์พนัธพ์าณชิย ์, นางสาวแกว้กาญจน์ พนัธพ์าณชิย ์, นางสาวอจัฉราพร พนัธพ์าณชิย,์ นางสาวภาวาส นิลภริมย,์      

                นางสาวนฤมล องัคเศกวไิล ,นางดวงหทยั ฑงั 

 

 

 

 

ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
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3. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละส ารองตามกฎหมาย แต่ทัง้นี้ 
การจ่ายเงนิปันผลตอ้งน าปัจจยัต่างๆ มาพจิารณาประกอบ เชน่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั โดยตอ้ง ไม่สง่ผลกระทบต่อ                 ความสามารถในการ
ช าระเงนิกูส้ถาบนัการเงนิต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการกูย้มืซึง่การพจิารณาดงักล่าวจะค านึงถงึประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้  
 

4. นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัย่อย 

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย  คณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะพจิารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลอื

เทยีบกบังบลงทุนของบรษิทัย่อย โดยการจ่ายเงนิปันผลทุกคราว บรษิทัย่อย YNPE และ YNPI ตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง

อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิของเงนิก าไรสทุธซิึง่บรษิทัท ามาหาไดจ้ากกจิการของบรษิทั จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมจี านวนถงึหนึ่งในสบิ

ของจ านวนทุนของบรษิทั หรอืมากกว่านัน้ 
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8.1  คณะกรรมการ 
โครงสรา้งกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และ คณะกรรมการ 

4 ชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณา

ก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าทีด่งันี้ 

คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 11 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ ์   พนัธพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายพรษิฐ ์      พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการ 

3. นายเคยีง       บุญเพิม่ กรรมการ 

4. นางอมรรตัน์    องัคเศกวไิล กรรมการ 

5. นางอมัพร        นิลภริมย ์ กรรมการ 

6. นางพรจติ        พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการ 

7. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี กรรมการ 

8. นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี กรรมการ 

9. พลต ารวจตรวีนัชยั วสิทุธนินัท ์ กรรมการ 

10. 

11. 

นายปิยพร  

พลต ารวจตรลีอืชยั 

ลิม้เจรญิ 

สดุยอด  

กรรมการ 

กรรมการ 

 
** พลโทไตรรตัน์  ป่ินมณี   ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   พลต ารวจตรวีนัชยั  วสิทุธนินัท ์ ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   นายเคยีง  บุญเพิม่  ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   นายปิยพร ลิม้เจรญิ  ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   พลต ารวจตรลีอืชยั สดุยอด ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

กรรมการผูมี้อ านาจผกูพนัตามหนังสือรบัรองบริษทั  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดล้งมตกิ าหนดกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัเป็นดงันี้ “นายสมัพนัธ ์ พนัธ์

พาณิชย,์ นายพรษิฐ ์พนัธพ์าณิชย,์ นางอมัพร นิลภริมย ์และนางพรจติ พนัธพ์าณิชย ์กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 

โครงสร้างการจดัการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

(1) บรหิารจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

(2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายและตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เรื่อง
ทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิ
บรษิัท การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซื้อ หรอืรบัโอนกจิการ
ของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคล
อื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธหิรอืขอ้บงัคบั รวมถงึการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และการซือ้และขายสนิทรพัยท์ีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอื่น 
ๆ ก าหนด 

(3) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจ านวนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหม้ี

อ านาจหน้าทีบ่รหิารจดัการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร  

(4) คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายใน

เวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจดงักล่าวได ้ใน

กรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลอื่นท าหน้าทีแ่ทนในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มกีรรมการอิสระหรอื

กรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้น

การมอบอ านาจนัน้ ต้องบนัทกึความเหน็ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทัง้นี้ การมอบอ านาจ

ดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจนและตอ้งไมม่ลีกัษณะ

เป็นการมอบอ านาจที่ท าใหผู้้รบัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรือบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี 

หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(5) พจิารณาอนุมตัิในการน าสนิทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของบรษิัทหรอืบรษิัทในเครอืไปเป็นประกนั หรอืเขา้ค ้าประกนัใดๆ ที่
ก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัแก่บรษิทั 

(6) พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกจิการอื่นๆ 
(7) พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจภายในบรษิทั 
(8) ประเมนิผลงานของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ 

(9) รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร โดยใหม้คีวามตัง้ใจและความระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน 

(10) จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(11) ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

(12) ก ากบัดแูลกจิการใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม 
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(13) รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงาน
ประจ าปี  และครอบคลุมในเรื่องส าคญั ๆ  ตามนโยบายเรื่องขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการบริหาร  

                  คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ ์   พนัธพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพรษิฐ ์      พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นางอมัพร นิลภริมย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นางพรจติ พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการบรหิาร 

    

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั และใหม้อี านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั  

(2) จดัท าโครงสรา้งองคก์ร อ านาจบรหิารองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอยีดการคดัเลอืก การว่าจา้ง การโยกยา้ย การ
ฝึกอบรม และการเลกิจา้งพนกังานบรษิทั ยกเวน้ต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(3) พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอเพื่อกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที่ก าหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจหลกัก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

(6) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิหรอืการขอสนิเชื่อเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การช าระหรอืใชจ้่ายเงนิเพื่อ
ธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อการจดัซือ้ทีด่นิ หรอืทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง การ
จดัซือ้เครื่องจกัร และทรพัย์สนิอื่น และการใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 
300 ล้านบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกนิวงเงนิที่ก าหนด ให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนุมตั ิ

(7) มอี านาจพจิารณาจดัสรรเงนิบ าเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั  
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานระดบับรหิารของบรษิทั มอี านาจอนุมตัทิางการ 

เงนิเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร   
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อน่ึง การอนุมตัริายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร 

สามารถอนุมตัิรายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม

ขอ้บงัคบับรษิทั และตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด) ท ากบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีารก าหนดขอบเขตชดัเจน ทัง้นี้ ส าหรบัรายการทีก่รรมการบรหิาร หรอื 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้

กรรมการบรหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 4  ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปิยพร ลิม้เจรญิ กรรมการตรวจสอบ 

4. พลต ารวจตรวีนัชยั วสิทุธนินัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

** พลโทไตรรตัน์  ป่ินมณี   ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   พลต ารวจตรวีนัชยั  วสิทุธนินัท ์ ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   นายปิยพร ลิม้เจรญิ  ลาออก จากกรรมการ มผีลวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
หมายเหตุ :  นางสาวจนัทรา เจษฎาพทิกัษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้มหีน้าที่รบัผดิชอบตรวจสอบการด าเนินงานของ

บรษิทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้ารด าเนินงานมมีาตรฐานทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่  บรษิทัฯ  และ

ผูถ้อืหุน้  โดยมขีอบเขตหน้าทีด่งันี้ 

(1) สอบทานให้บรษิัท มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไปและมีการ
เปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตร
มาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้้สอบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เหน็ว่า
จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทักไ็ด้ 

(2) สอบทานให้บรษิัท มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล 

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เบื้องต้นต่อคณะกรรมการสรรหา  รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของ
ส านกังานสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั   
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(5) เขา้ร่วมประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 4 ครัง้เพื่อขอความเหน็จากผู้สอบ
บญัชใีนเรื่องต่าง  ๆ 

(6) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

(7) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั            ซึง่
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   และ ให้ค าแนะน า
คณะกรรมการบรหิารเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

(9) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึสอบทานและใหค้วามเหน็ต่อ   แผนตรวจสอบภายใน การ
ปฏบิตังิานของส านกัตรวจสอบภายใน  อตัราก าลงัคนของส านกัตรวจสอบภายใน  และประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

(10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้  โยกยา้ย หรอืถอดถอน รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้ านวยการ
ส านกัตรวจสอบภายใน  และบุคลากรของส านกัตรวจสอบภายใน 

(11) พจิารณาสอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบรษิัท    
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

(12) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(13) ในการปฏบิตังิานตามหน้าที ่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิผูบ้รหิาร  หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาให้
ความเหน็  ร่วมประชุม  หรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น 

(14) มอี านาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด  เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั  
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบในกจิกรรมทุกประการของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการ

บรษิทัทัง้คณะ     

             คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

                  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายยิง่ศกัดิ ์ โลหติบตุร ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2 นายประสาน  ปัน้ทองด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3 นายด ารงศกัดิ ์ อนิทระวชัระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหต ุ:  นายรชัดา สวุรรณจนิดา   ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ก าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั โดยใหค้รอบคลุมความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและชื่อเสยีงของบรษิทัอนัจะเกดิขึน้จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก 



 

48 | P a g e  

 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัท โดยสามารถประเมนิติดตาม และดู แล
ปรมิาณความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม รวมทัง้การสรา้งการเตอืนภยัล่วงหน้า 

(3) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย    ระบบการบรหิารความเสีย่ง    ความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าวต่อเนื่อง  เพื่อปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหเ้ป็นไปดว้ยความรอบคอบ รดักุม และ
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(4) มอี านาจในการแต่งตัง้ และก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ     หรอืคณะท างานในการบรหิารความเสีย่งแต่ละ
ประเภทของการบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องท ารายงานต่อคณะกรรมการบริหาร                    และ
คณะกรรมการบรษิทั 

(5) ก ากบัดูแล  ติดตาม  ควบคุมและตรวจสอบ   การด าเนินงานของคณะกรรมการ   หรอืคณะท างานในการบรหิารความ
เสี่ยงและมีอ านาจเรียกเอกสาร ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์

(6) รายงานความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยงและปัจจยัที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานให้กับต่อคณะ
กรรมการบริหาร พร้อมทัง้ด าเนินการเสนอแนะแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กบัคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา 

(7) สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหร้ะบบการบรหิารความเสีย่ง เชื่อมโยงกบัการควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด 
 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พลต ารวจตรวีนัชยั วสิทุธนินัท ์ ประธานกรรมการสรรหา 
2. นางพรทพิย ์ ลธัธนนัท ์ กรรมการสรรหา 
3. นางอมรรตัน์ องัคเศกวไิล กรรมการสรรหา 
4. นายปิยพร ลิม้เจรญิ กรรมการสรรหา 

หมายเหต ุ:  นายรชัดา  สวุรรณจนิดา    ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) คดัเลอืก สรรหา บุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมหีลกัเกณฑ ์โปร่งใส รวมทัง้จากรายชื่อต่าง ๆ ทีผู่้
ถือหุ้นแนะน า (ถ้าม)ี โดยบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัิหน้าที่
กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่มอีายุที่เหมาะสม สขุภาพร่างกาย
แขง็แรง และ จติใจทีส่มบรูณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้า 

(2) จดัเตรยีมบญัชรีายชื่อผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไวเ้ป็นการล่วงหน้าและ/หรอื ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการ 
หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ว่างลง 

(3) ขอรบัขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ จากคณะกรรมการบรษิทั และ หรอื คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาคดัเลอืกสรรหา
ดว้ย ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณีเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

(4) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการสรรหากรรมการ 
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              คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี ประธานกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี รองกรรมการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายปิยพร ลิม้เจรญิ กรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางพรจติ พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน 

        หมายเหต ุ:  นางสาวจนัทรา เจษฎาพทิกัษ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

(1) เสนอแนะโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั รวมถงึค่าเบีย้ประชุม โบนัสประจ าปีสวสัดกิาร 
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิ 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละปี 

(3) ประเมนิผลส าเรจ็ขององคก์ร เพือ่ก าหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของบรษิทั 

(4) เสนอแนะโครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบรษิทั 

(5) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนสามารถขอรบัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
ตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั     

 

8.2 รายช่ือผูบ้ริหาร 

ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) มผีูบ้รหิารตามนิยามของส านกังาน กลต. ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมัพนัธ ์   พนัธพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพรษิฐ ์      พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นางอมัพร นิลภริมย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นางพรจติ     พนัธพ์าณิชย ์ กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
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โครงสรา้งองค ์ณ 31 ธนัวาคม 2562 
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร      

 บริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ     

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานทีเ่หมาะสมเพื่อเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัว่าง

ลง ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานและการก ากบัดูแลที่เหมาะสมจะได้รบัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบรษิัทจ านวนหนึ่ง และ

น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพจิารณากลัน่กรอง และคดัเลอืกชัน้หนึ่งก่อน เสรจ็แลว้คณะกรรมการสรรหาจะเสนอ

ชื่อบุคคลที่ผ่านการคดัเลอืกจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณากลัน่กรองและ

คดัเลอืกใหเ้หลอืจ านวนเท่ากบัต าแหน่งกรรมการบรษิทัทีว่่างอยู่ เสรจ็แล้วจงึจะน ารายชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ โดยใชม้ติเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีถ่อื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้  (1)เพื่อทีจ่ะเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น 

กรรมการกไ็ด ้ ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีง   ชีข้าด 

 อนึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานของบุคคลดงักล่าวด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีจ่ะได้รบัการ

เสนอชื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดและมคีวามรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินกจิการของบรษิทั 

 

       องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดนัน้ ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ุณสมบตัติาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ยงัพจิารณาถงึประสบการณ์ความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
จากนัน้จงึน ารายชื่อเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ 

(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
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กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้

(3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
3.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม 3.1 เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3.3 บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสียง
ชีข้าด 

(4) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมมีตดิว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็น
กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอื
น้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการซึง่ตนเขา้ไปแทน 

(5) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน     เสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 

กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการจ านวนหนึ่งของบรษิทั 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถส าหรบั

ต าแหน่ง และมคีุณธรรม จรรยาบรรณ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

 ประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลอืกจากกรรมการอสิระ และรายชื่อทีเ่สนอ

โดยคณะกรรมการบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการ

อสิระ และรายชื่อทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2 ปี 

 การแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

  ประธานกรรมการบรษิทั เสนอชื่อต่อใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการ โดยพจิารณาจาก

บุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถส าหรบัต าแหน่ง และมคีุณธรรม จรรยาบรรณ ทัง้นี้ เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 5/2555  เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2555  ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวกนษิฐน์าถ ทดัศร ี 

ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

(1)  ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2)  ดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
(3)   จดัการประชุมตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด จดัท าและเกบ็รกัษารายงานการประชุม รวมถงึประสานงานใหม้กีา ร

ปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
(4)   ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 
(5)   ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรอืขอขอ้มูลต่างๆ ที่

ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1752100 ต่อ 3001 หรือส่งค าถามผ่านทาง e-mail ที่ 
sec@yarnapund.com 

(6)   สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 
(7)   ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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8.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม  
  

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชมุ /ครัง้ (บาท) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 
คณะกรรมการ

บรษิทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน 

1 ประธาน 120,000 1,200 1,200 1,200 1,200 
2 กรรมการ 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
ค่าตอบแทนประจ าปีกรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเป็นเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 ค่าตอบแทนรวมทีเ่ป็นตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในรปูของเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนประจ าปีกรรมการรวม
เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้  4,800,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 
 

  

 

 

 

  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 
ค่าตอบแทนราย

เดือน (บาท) 

ค่าเบี้ยประชมุ 

(บาท) 

ค่าตอบแทนรวม 

(บาท) 

กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ) จ านวน 11 คน      
1 นายสมัพนัธ ์  พนัธพ์าณิชย ์ 1,440,000 7,200 1,447,200 
2 นายพรษิฐ ์     พนัธพ์าณิชย ์ 240,000 6,000 246,000 
3 นายเคยีง บุญเพิม่ 240,000 5,000 245,000 
4 พลต ารวจตรลีอืชยั  สดุยอด 240,000 5,000 245,000 
5 นางอมรรตัน์  องัคเศกวไิล 240,000 6,000 246,000 
6 นางอมัพร      นิลภริมย ์ 240,000 6,000 246,000 
7 นางพรจติ      พนัธพ์าณิชย ์ 240,000 6,000 246,000 
8 พลโทไตรรตัน์ ป่ินมณี 600,000 7,400 607,400 
9 นางสาวกญัญา บุศยารศัม ี 600,000 7,000 607,000 
10 นายปิยพร ลิม้เจรญิ 360,000 7,000 367,000 
11 พลต ารวจตรวีนัชยั วสิทุธนินัท ์ 360,000 7,000 367,000 

 4,869,600 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร                     

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ในรูปของเงินเดอืนและโบนสั 

รายการ 
2562 2561 2560 

จ านวนราย หน่วย (บาท) จ านวนราย หน่วย (บาท) จ านวนราย หน่วย (บาท) 

เงนิเดอืนรวม 4 17,229,665 4 18,832,240 5 13,076,210 

โบนสัรวม 4 - 4 1,304,600 5 2,370,150 

รวม 4 17,229,665 4 21,136,840 5 15,446,360 

 

ค่าตอบแทนอืน่ 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

รายการ 
2562 2561 2560 

จ านวนราย หน่วย (บาท) จ านวนราย หน่วย (บาท) จ านวนราย หน่วย (บาท) 

เงนิสมทบกองทุน

ส ารองเลีย้งชพี 

4 768,083.25 4 877,954 5 930,846 
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8.5. บุคลากร 

บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพาททางแรงงานท่ีส าคญัในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มี
พนกังานรวมทัง้สิน้ จ านวน 1,392 คน แบง่ตามสายงานไดด้งันี ้

ล าดบั สายงาน 2560 2561 2562 

1 กรรมการบรหิาร 5 4 4 

2 ส านกัเลขาฯ และผูป้ระสานงานบรหิาร 3 4 6 

3 ส านกังานบรหิารกลยุทธองคก์ร 14 6 5 

4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 1 

5 ฝ่ายบญัช ี 37 37 29 

6 ฝ่ายการเงนิ 5 6 5 

7 ฝ่ายจดัซือ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 57 42 40 

8 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 36 34 31 

9 ฝ่ายการตลาด 32 31 31 

10 ฝ่ายผลติ 812 760 668 

11 ฝ่ายประกนัคุณภาพ 181 164 143 

12 ฝ่ายบรหิารโรงงาน 321 274 261 

13 ฝ่ายซ่อมบ ารงุ 124 90 85 

14 ฝ่ายวศิวกรรมการผลติ 125 111 83 

  รวมทัง้หมด         1,739         1,564             1,329  
 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
กลุม่ บริษัทยานภณัฑ ์ มุ่งมั่นพฒันามาตรฐาน เพิ่มทกัษะและความสามารถของพนกังาน เพื่อสง่เสริมใหพ้นกังานแสดง

ศกัยภาพอย่างเต็มที่  รวมทัง้การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความส าคญั ในการพฒันา
บุคคลากร ซึ่ง ทรพัยากรบุคคลถือเป็นทรพัยส์ินที่มีค่าขององคก์าร (Human Capital) และเป็นตัวแปรส าคญัต่อความ ส าเร็จ ท่ี
องค์การต้องให้ความสนใจในการพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สงูสดุในการท างาน สรา้งความแตกต่างและสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มี
บทบาทส าคญัในการพฒันาและ ขบัเคลือ่นองคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็ 

บรษัิทจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาบคุลากร (Training Road Map) เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมพฒันาหลกัสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้         
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      1. การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ (Orientation New Employees) โดยให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายบริษัท, นโยบายความ
ปลอดภยัในการท างาน, ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน, ระบบมาตรฐาน เช่น ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
สวัสดิการต่างๆ ท่ีพนักงานจะไดร้บั เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใหม่ไดท้ราบ และสามารถปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่างๆ ของ
บรษัิท         

      2. การฝึกอบรมดา้นเทคนิควิชาชีพ (Functional Training) ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของแต่ละสายวิชาชีพ 
บรษัิท จดัใหม้ีการอบรมดา้นเทคนิควชิาชีพ อยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ โดยการอบรมภายในบรษัิทและ ภายนอกบรษัิท จากผูฝึ้กสอนที่
เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ   อีกทัง้บริษัท ไดม้ีการส่งผูบ้ริหารไปศึกษาเรียนรูน้วตักรรมใหม่ๆ จากบริษัท คู่คา้ ยงัต่างประเทศ 
เพื่อใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

      3. การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชา (Managerial Training) ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชาของ
หวัหนา้งานทกุระดบั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการควบคมุดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการบรหิารงาน 

      4. การบรหิารระบบคณุภาพ (Quality Management Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบันโยบาย และการปฏิบตัติาม
ระบบบรหิารคณุภาพภายในองคก์ร รวมทัง้การสรา้งจิตส านกึดา้นคณุภาพใหก้บัพนกังาน       

5. การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม (Safety & Environmental Training) เพื่อใหพ้นกังานทกุระดบัไดม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจในการชว่ยดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มใหด้ี ปลอดภยั สรา้งจิตส านกึ ในการรกัษาสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดความปลอดภยั 
และปรบัเปลีย่นวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเป็นปอ้งกนัท่ีสาเหตกุ่อนเกิดอบุตัเิหต ุ

        6. การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหพ้นกังานเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบตังิานใหเ้กิดความรวดเรว็ และ
สามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงที่รวดเรว็ในยคุโลกาภิวตัน ์และรวมทัง้เพื่อรองรบัระบบ SAP ที่บรษัิทไดน้ ามาใชใ้นระบบ
จดัการภายใน 

นอกเหนือจากการพฒันาบคุลากรดว้ยการฝึกอบรมแลว้ บริษัทยงัสนบัสนนุการเรียนรูข้องพนกังานโดยสรา้งองคก์รการ
เรียนรู ้(Learning Organization) โดยให้พนักงานไดร้ับรูข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกับองคก์ร และอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน ์เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพพนกังานใหม้ีความรู ้   ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง     และเพื่อใหส้ามารถจดัการความรู ้(Knowledge Management)   ได้
ตอ่ไปในอนาคต    
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คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ทีม่ต่ีอบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยมนีโยบาย

ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมรีะบบการวดัผลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการด าเนินการก ากับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance) โดยบรษิัทก าหนดหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบัการก ากบัดูกจิการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 

หมวด ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ มกีารบรหิารจดัการโดยค านึงถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุน้และผู้มสี่วนไดเ้สยี ไม่กระท าการใดๆทีม่ี
ลกัษณะจ ากดัสทิธใินการเขา้ถงึสารสนเทศของบรษิทั โดยตระหนกัถงึความส าคญัของสทิธผิูถ้อืหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั
ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตัง้ค าถามใดๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
โดยบรษิทัฯใหค้วามส าคญัในเรื่อง (1) การประชุมผูถ้ือหุน้ (2) การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ (3) การจดัท ารายงานการ
ประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผูถ้อืหุน้  

 การด าเนินงานปี 2562 

(1) การประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.1 บรษิทัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอยา่ง
น้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซดบ์รษิทั www.yarnapund.com   เวบ็ไซดข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์และหนงัสอืพมิพส์ายกลาง เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลู ก่อนวนัประชุมตามกฎหมายก าหนด 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน 1 ครัง้ คอื ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 วนัที ่
30 เมษายน  2562  

1.2 บรษิทัฯ ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2562 โดยมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมมี
เอกสารแนบวาระการประชุม โดยการส่งไปรษณีย ์เปิดเผยในเวบ็ไซตบ์รษิทั ก่อนวนัประชุมรปูแบบเอกสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

1.3 บรษิทัฯ เสนอชื่อกรรมการอสิระจ านวน  2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลอืกใหผู้้ถอืหุน้ในการมอบฉันทะและมกีารแนบ
ประวตัขิองผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 

1.4 คณะกรรมการก าหนดรปูแบบเอกสารในหนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการ
ลงคะแนนเสยีงโดยจดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ 

  (2)  การด าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
2.1 บรษิทัจดับรกิารรถตูร้บัสง่ ท่านผูถ้อืหุน้ ในวนัประชุม จ านวน 1 จุด 

1. บรเิวณ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางจาก ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพ 

ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช รถบรกิาร รบั-สง่ ตงัแต่ เวลา 07.00 - 07.30น. 

การก ากบัดแูลกิจการ 
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2.2 บริษัทฯ มีการว่าจ้าง Inventech Systems (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่นการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและการแสดงผลเพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ ถูกต้อง 
แม่นย า 

2.3 บรษิัทฯ เรยีนเชญิกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการบรษิัทและประธาน
กรรมการชุดย่อยทุกชุดเขา้ร่วมประชุมโดยพรอ้มกนั เพื่อใหผู้หุ้น้สามารถซกัถาม ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งตามวาระ
การประชุม 

2.4 ก่อนเริม่การประชุม บรษิทั ไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ประชุมซึง่นับเป็นองคป์ระชุม วธิกีารลงคะแนนและการใชบ้ตัร
ลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนก่อนเขา้สูแ่ต่ละวาระการประชุมบรษิทัฯ 

2.5 บรษิทัฯ ด าเนินการประชุมและพจิารณาวาระการประชุมตามล าดบัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมและไม่
มกีารขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นทีน่อกเหนือไปจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

2.6 วาระการแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ โดยแบ่งการลงมตเิป็นรายบุคคลและขอมตทิี่
ประชุมเป็นรายบุคคล 

2.7 บรษิทัฯ ก าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงโดยการใชบ้ตัรลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได ้และเพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั   

2.8 บรษิทัฯ ก าหนดระยะเวลาการประชุมในช่วงเวลาเชา้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาในการซกัถามภายหลงัการประชุม
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงานภายหลงัการประชุม และจดัใหท้ีเ่กีย่วขอ้งพาเยีย่มชมและตอบขอ้สกั
ถามของผูถ้อืหุน้  

(3) การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 
3.1. บรษิทัฯ เผยแพร่มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุมผ่านช่องทางสือ่สารของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.2. ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้แนะน ากรรมการแต่ละท่านต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ พร้อมจดัใหม้กีารจดบนัทกึ
รายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม  

3.3. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารบนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย คดัค้าน และ
งดออกเสยีง 

3.4. บรษิทัฯจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
14 วนัหลงัจากวนัประชุม 
 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน

สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิเพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นโอกาสและให้

สทิธใินการประชุมทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืรายย่อยหรอืนักลงทุนสถาบนั ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะไดร้บัสทิธใินการ

ออกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อื หนึ่งหุน้คดิเป็นหนึ่งเสยีง และไม่มผีูใ้ดไดร้บัสทิธพิเิศษเหนือกว่าผูถ้อืหุน้รายอื่น 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในการเขา้ท า

รายการระหว่างกนัโดยธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม ตามปกติธุรกจิการค้า หรอืตามขอ้ตกลง

ระหว่างกนั และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งนัน้ ในกรณีที่กรรมการบรษิทัมสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืมขีอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระการ

ประชุมใดๆ อนัจะท าใหก้รรมการขาดความเป็นอสิระ กรรมการมหีน้าทีต่้องแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัและต้องงดเวน้การร่วม

แสดงความคดิเหน็ และการออกเสยีงส าหรบัวาระนัน้ๆ 
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บรษิัทมนีโยบายที่จะเพิม่ช่องทางเลือกให้กบัผู้ถือหุ้นโดยแต่งตัง้คณะกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่านให้เป็นผู้รบัมอบ

ฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ ใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน สามารถเลอืกมอบฉันทะใหก้บับุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมแทนได ้โดยใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบรษิัทได้จดัให้มวีธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และจดัให้ Inventech 

Systems (Thailand) CO., LTD. เป็นคนกลางในการนับคะแนน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความมัน่ใจไดว้่าการรวบรวมคะแนนเสยีงในแต่ละ

วาระมคีวามโปร่งใส และถูกตอ้งบรษิัทจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อน

วนัประชุม 7 วนั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ทัง้การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และแจง้ให้

ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนักงานและ

ผู้บรหิารของบรษิทัและบรษิัทย่อย หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครฐัและหน่ วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ประกอบดว้ย 

ผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ ยดึถอืความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ และจะปฏบิตักิบัผูถ้อืหุน้เสมอืนว่าเราเองเป็นผู ้ 
 ถอืหุน้ 

 บุคลากรทัง้หมดของบรษิัทต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อรกัษาผลประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 บรษิัทฯ ดูแลรกัษาทรพัยส์นิทัง้หมด ให้ปราศจากการน าไปใช้ผดิวตัถุประสงค ์หรอืผดิกฎหมาย ระวงัมใิหม้กีาร
สญูเสยีถูกท าลายหรอือยู่ในความครอบครองของผูท้ีไ่ม่ไดร้บัมอบหมายใหเ้กบ็รกัษาสนิทรพัย ์

 บรษิทัฯ ดแูลมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะมกีารเปิดเผยสูส่าธารณะ 

บุคลากรของยานภณัฑ ์

 บุคลากรของยานภณัฑเ์ปรยีบเสมอืนฟันเฟืองหลกั ในการด าเนินธุรกจิเราจงึไดจ้ดัใหม้ีการฝึกฝนอบรม และพฒันา
ความรูค้วามสามารถอย่างสม ่าเสมอ การปฏบิตัต่ิอบุคลากรของยานภณัฑ ์จะเป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและสจุรติใจ 

 จะปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชาดว้ยความสุภาพและเป็นธรรมและเคารพในความคดิ 
และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูอ้ื่น เช่นเดยีวกนักบัทีเ่ราอยากใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอเรา 

 เราทุกคนมหีน้าที่ และความรบัผดิชอบในการช่วยกนัรกัษาสภาพแวดล้อม ในการท างานให้ปลอดภยัเป็นที่พึง
พอใจและสรา้งความสมบรูณ์ ต่อชวีติ สภาพจติใจ และทรพัยส์นิ 

 ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานของบุคลากรของยานภณัฑจ์ะเป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและสจุรติใจ 

 เราจะปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของยานภณัฑ ์เกีย่วกบัพนกังานดว้ยความเคร่งครดั 
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ลกูคา้ 

 เราตระหนักอยู่เสมอว่าลูกคา้คอืผูเ้กือ้หนุนใหย้านภณัฑส์ามารถเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื เพราะฉะนัน้ความ
พงึพอใจของลกูคา้เป็นจุดหมายหลกัในการด าเนินงานของยานภณัฑ ์

 เราเชื่อว่าการมุ่งมัน่พฒันาและการปรบัปรุงการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้จิตใจที่ตัง้มัน่และ
กระตือรอืร้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะช่วยใหเ้ราสามารถผลติสนิค้าทีม่คีุณภาพ ส่งสนิค้าตรงต่อ
เวลา มตีน้ทุนทีเ่หมาะสม และใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุต่อลกูคา้ 

 เราจะด าเนินงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติและยุตธิรรม ไม่ปกปิดหรอืใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเทจ็ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีงของบรษิทัและกระบวนการผลติของลกูคา้ 

 เราจะรกัษาความลบัของลกูคา้อย่างเคร่งครดัและระมดัระวงัมใิหม้กีารน าความลบัดงักล่าวไปใชโ้ดยมชิอบหรอืก่อน
ไดร้บัการอนุญาตจากลกูคา้ 

คู่คา้ 

 เราจะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างสม ่าเสมอภาคและเป็นธรรมบนพืน้ฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ร่วมกนัทีย่ ัง่ยนื 

 เราจะไม่เรยีก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอนัอาจก่อใหเ้กดิการกระท าทีไ่ม่สจุรติและไม่โปร่งใส กบัคู่คา้ 

 เราจะหลกีเลีย่งการด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้ที่อาจจะท าใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีง เช่น คู่คา้ทีผ่ลติสนิคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ส่ง
มอบสนิคา้ไม่ตรงเวลา หรอืมกีารกระท าอนัเป็นการละเมดิกฎหมาย เป็นตน้ 

 เรายดึมัน่ในค าสญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัคู่คา้ และจะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ซึง่เมื่อใดทีม่เีหตุชีบ้่งว่าไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามได ้กจ็ะตอ้งแจง้ใหท้ราบทนัทเีพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ข 

คู่แขง่ทางการคา้ 

 เราจะท าการแข่งขนัภายใต้กรอบกติกาที่เป็นสากล โดยคุณภาพของสนิค้า ราคาที่เหมาะสม  ส่งมอบตรงเวลา
บรกิารทีป่ระทบัใจ และการรกัษาสญัญา เป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้ราประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนั 

 เราจะไม่ท าธุรกจิโดยขาดซึง่จรยิธรรมเพื่อการแสวงหาและรวบรวมขอ้มลูเพื่อประโยชน์ในการแขง่ขนั 

 การใชข้อ้มลูความลบัทางการคา้ของผูอ้ื่น โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นสิง่ทีจ่ะไม่ปฏบิตัิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 เรามีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการร่วมสร้างสงัคมที่น่าอยู่ ด้วยการผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพ  ใช้ทรพัยากรที่
สิน้เปลอืงอย่างจ ากดั ควบคุมกระบวนการผลติใหม้คีุณภาพ รกัษาสภาพแวดลอ้มโดยไม่ปล่อยของเสยีทีไ่ม่ไดร้บัการ
บ าบดัออกสูภ่ายนอกและร่วมกบัสงัคมในการช่วยกนัยกระดบัสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามปลอดภยัน่าอยู่ยิง่ขึน้ 

 เราสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้บุคลากรของบรษิัทฯ ร่วมช่วยเหลอืสงัคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และภยั
ธรรมชาตต่ิางๆ ทีผ่่านมาบรษิทัไดม้โีครงการเพื่อสงัคม ดงันี้ 

- โครงการ มอบทุนการศกึษาแก่บุตร ธดิา ของพนักงานอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กฬีาแก่เดก็นักเรยีน  และ

โรงเรยีนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

- โครงการ ร่วมบรจิาคโลหติกบัสภากาชาต ิเพื่อช่วยเหลอืผูป่้วยทีต่อ้งการโลหติ และไดม้อบสิง่ของอุปโภค-บรโิภค 

เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของสภากาชาตไิทย 
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เราปฏบิตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ศลีธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม ถือเป็น

แนวทางทีบุ่คลากรของยานภณัฑท์ุกคนตอ้งยดึปฏบิตัติาม 

-โครงการมวลชนสมัพนัธ ์  ทางบรษิทัไดเ้ริม่ท าโครงการมวลชลสมัพนัธ ์มาหลายปีตดิต่อกนั  โครงการดงักล่าวถอื

เป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคญัของบรษิัท   โดยมกีารจดัตัง้ทมีงานขึน้เป็นส่วนความรบัผดิชอบของฝ่ายทรพัยากร

บุคคล   มกีารออกเยี่ยมเยอืนชุมชนบรเิวณรอบขา้งโรงงานทัง้ 3  โรงงาน  เป็นประจ าทุกๆปี  ปีละ 2  ครัง้  เพื่อ

สอบถามสารทุกขต่์างๆ ในทุกๆเรื่อง และใหค้วามช่วยเหลอืในทุกๆดา้น  ไม่ว่าจะเป็นดา้นความเป็นอยู่ สขุลกัษณะ   

สุขภาพอนามยัต่างๆ  ทางบรษิทัได้มกีารจดัสรรงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอื  เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่แีก่

ชุมชน   และใชเ้ป็นหลกัในการใหพ้นกังานทุกคนเป็นยดึถอืเอาเป็นแบบอย่างทีด่ ี เพื่อคุณภาพของสงัคมทีด่ขี ึน้สบื

ตลอดไป 

นโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากบัการตดัสนิใจทางธุรกจิและ

น าไปใชก้บัการด าเนินงานขององคก์รและพฤตกิรรมของพนักงานในการจดัการธุรกจิของบรษิทั  นโยบายต่อตา้นทุจรติ

คอร์รปัชัน่ก าหนดมาตรฐานในการปฏบิตัิและหน้าที่ความรบัผดิชอบในการป้องกนัการทุจรติในการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ โดยเป็นการวางกรอบและแนวทางต่อพนกังานของบรษิทัฯ ไดม้กีารสือ่สารและจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 

หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบขอ้มลูที่ เพยีงพอ จงึจดัใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มูลการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส  ผ่านช่องทางต่างๆ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างเท่า

เทยีมกนั ดงันี้ 

 บรษิัทจดัให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลการเงนิ ได้แก่ นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ รายงานผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงในรายงานประจ าปี  รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน 
และหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นต้น ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี รายงาน
ประจ าปี และผ่าน www.yarnapund.com ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 บรษิัทได้จดัใหฝ่้ายพฒันาธุรกจิเป็นผูดู้แลงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึงทัง้รายงานขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปตลอดจนขอ้มูลส าคญัที่มผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อนักลงทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้ เจา้หาน้าทีภ่าครฐั และสาธารณชน
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทัว่ถงึ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถสื่อสารขอ้มูลกบัผูล้งทุน นักวเิคราะห ์ผูถ้อืหุน้ ผูส้ ื่อข่าวและผู้ที่
สนใจทัว่ไป ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ อนัจะส่งผลต่อเนื่องถงึผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่าที่
แทจ้รงิ และน าไปใชป้ระโยชน์ในการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

หมวดท่ี 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

http://www.yarnapund.com/
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทส าคัญในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความ

รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติระมดัระวงั โดยยดึแนวทางตามหลกัการ “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ี

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ จดทะเบยีน” โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้จี านวนกรรมการที่ 
เหมาะสมกบัขนาดของกจิการของบรษิทัในปัจจุบนัมกีรรมการจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 4 ท่าน 

 กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 7 ท่าน 

 กรรมการทีเ่ป็นอสิระ จ านวน 4 ท่านคดิเป็นรอ้ยละ 36.36 ของกรรมการทัง้คณะ 

1.2 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอย่างชดัเจน ดงันี้ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 11  ท่าน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมบรหิารความเสีย่ง วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ 
ความสามารถส าหรบัต าแหน่ง และมคีุณธรรมจรรยาบรรณ 

 คณะกรรมสรรหา มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน มาจากกรรมการ 

บรษิทั 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  

 คณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 
ท่าน มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

1.3 ประธานกรรมการมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจ  
หน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อมใิหค้นใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั ท าใหเ้กดิการถ่วงดุล และสอบทานการ

บรหิารงานได ้

1.4 คณะกรรมการบรษิทั ไดด้ าเนินการแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อท าหน้าทีจ่ดัท า/จดัเกบ็หนงัสอืนดัประชุม 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยศกึษารายละเอยีดและกลัน่กรองงาน

ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ และท าใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการพจิารณา

ในเรื่องต่างๆ อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมบีทบาทหน้าที่

ชดัเจนตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้
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3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกจิ
ท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการก าหนด
ตวัชี้วดัและตัง้ค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงนิและแผนงานต่างๆ ไว้ตัง้แต่ต้นปี โดยมกีารติดตามผลการ
ด าเนินงานทัง้รายเดอืน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิอย่างสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

            นอกจากนี้บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความ

เสีย่งทีเ่หมาะสม ตลอดจนการมรีะบบการสอบทานเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และมกีารควบคุมทีด่ ีเพื่อให้

ระบบการควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุดต่อบรษิทั นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาการก าหนด

บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่อย่างชดัเจน โดยอ านาจการอนุมตัสิงูสดุเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

3.2 คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิาร และ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทั ใชใ้นการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบาย และตดิตามใหม้ี
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

3.3 คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัย์ สจุรติ และค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั และ
ผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัใหม้แีนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร 
และพนักงาน ของทัง้บรษิทั และบรษิทัย่อย ยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 
และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการ
ปฏบิตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง บรษิัทก าหนดใหแ้นวทางเกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระเบยีบ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน เพื่อใหพ้นกังานทัว่ไปยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ซึง่ในขอ้บงัคบั
ดงักล่าวมกีารก าหนดบทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืนขอ้บงัคบัดว้ย 

3.4 บรษิัทได้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยหากมรีายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นคณะกรรมการ โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสยีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

3.5 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมและการบรหิารความเสีย่ง จงึไดจ้ดัตัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัที่

อาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท และได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อจดัให้มรีะบบการควบคุมด้านการ

ด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏบิตังิานหลกัและ

กจิกรรมทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการจงึก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่ างสม ่ า เสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ า เ ป็น  
โดยประธานคณะกรรมการมนีโยบายส่งเสริมให้มกีารใช้ดุลยพนิิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอในการประชุม
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เพื่อที่จะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กนัโดยบรษิัทได้น าส่งหนังสอืนัด
ประชุมคณะกรรมการพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนการประชุมตามความเหมาะสม เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนเขา้ร่วมประชุม พรอ้มทัง้ก าหนดใหก้รรมการมี
หน้าทีต่้องเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุจ าเป็น ทัง้นี้ ในปี 2562 (วนัที ่1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 
2562)  

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวมทัง้สิน้  6 ครัง้ โดยวาระการพจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี จดัใหม้กีารประชุมรวมกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย , 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้, คณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมรวมทัง้
สิน้ 1 ครัง้ คณะกรรมการสรรหามกีารประชุมทัง้สิน้ 1 ครัง้ และคณะกรรมการบรษิทั ฯ มกีารประชุมรวมทัง้สิน้  4  ครัง้  โดยการ
เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แต่ละท่านสรุปได ้ดงันี้ 

 
5.    การประเมนิตนเอง 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการของปีที่ผ่านมาได้ท าการประเมินถึงการ

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
สรรหา 

1. นายสมัพนัธ ์ พนัธพ์าณิชย ์                    6/6 9/9  - -   -  - 

2. นายพรษิฐ ์   พนัธพ์าณิชย์ 6/6 9/9  -            -  -  - 

3. นายเคยีง  บุญเพิม่                                  5/6 -  - -   -  - 

4. นางอมรรตัน์    องัคเศกวไิล 6/6 -  - -   1/1  - 

5. นางอมัพร    นิลภริมย ์ 6/6 9/9  - -    - 1/1 

6. นางพรจติ   พนัธพ์าณิชย์ 6/6 9/9  - -    -  - 

7. พลโทไตรรตัน์    ป่ินมณี 5/6  - 2/2 1/1  -  - 

8. นางสาวกญัญา    บุศยารศัม ี 5/6  - 2/2 1/1  -  - 

9. นายปิยพร    ลิม้เจรญิ 5/6  - 2/2 1/1 1/1  - 

10. พลต ารวจตรวีนัชยั  วสิทุธนิันท์ 5/6  - 2/2  - 1/1  - 

11. พลต ารวจโทลอืชยั สดุยอด 5/6  -  - -    - - 

12. นางพรทพิย ์ลธัธนนัท์  -  -  - -   1/1 - 

13. นายด ารงศกัดิ ์อนิทรวชัระ  - - - - - 1/1 

14. นายยิง่ศกัดิ ์โลหติบุตร ์  -  -  - -    - 1/1 

15. นายประสาน ปัน้ทองด ี  -  -  - -    - 1/1 
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ปฏบิตังิานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั ฯ ตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าผลการประเมนิมาก าหนดการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม และจะปฏบิตัเิป็น

ประจ าทุกปี เพื่อพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานในปีต่อ ๆ ไป  

 

 6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัท  ฯ  ได้จัด ให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนเ ป็นผู้พิจารณาค่ าตอบแทนให้แก่ กรรมการ  

โดยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้   

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร  โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับเ ดียวกับอุตสาหกรรม   และเหมาะสมกับหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายของแต่ละท่าน  สว่นค่าตอบแทนของผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บริษัท  ฯ   ก าหนด   ซึ่ ง เ ชื่ อม โย งกับผลการด า เนิน ง านของบริษัท  ฯ   และผลการปฏิบัติ ง านของผู้ บ ริห าร  

แต่ละท่าน  โดยการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิัท ฯ ก าหนดให้มกีารเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการและผู้บรหิารตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตามรายละเอยีดในขอ้ 8.4.1 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

  คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกโดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมและให้ความรู้ แก่กรรมการและ

ผูบ้รหิาร โดยการเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีม่คีวามเหมาะสมในการปฏบิตังิานในทุกๆสาขาวชิา 

(4)  นโยบายและวิธีการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิัท มนีโยบายและวธิกีารป้องกนักรรมการและผู้บรหิารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลภายในของ
บรษิทั ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงันี้ 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ รวมถงึผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยให้จดัส่งส าเนารายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัเพื่อเกบ็เป็นหลกัฐาน  

 ด าเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจ้งใหผู้้บรหิารและพนักงานที่ทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรพัย ์หา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

 ระเบยีบและวธิกีารปฏบิตัิงาน มกีารก าหนดห้ามพนักงานบรษิัท เปิดเผยความลบัของบรษิัทแก่บุคคลภายนอก หรอืใช้
ต าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืบุคคลอื่นโดยมชิอบ และก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีาร
ฝ่าฝืน 
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 บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบว่า
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ คนใสดกระท าผดิวนิยัและฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทัฯ และท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั
ผลกระทบและความเสยีหายจะไดร้บัโทษขึน้อยู่กบัความรุนแรงและผลกระทบจากการกระท านัน้  อาทเิช่น  การตักเตอืน 
การตัดค่าจ้าง การพกังานโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็นต้น และต้องถูกด าเนินการทางกฎหมายตาม
กฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

ดว้ยปณิธานและความมุ่งมัน่ของคณะกรรมการบรษิทัฯ   ทีจ่ะก ากบัดแูลกจิการดว้ยหลกัธรรมาภบิาลทีด่แีละความ
โปร่งใส ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทัฯชัน้น าทีเ่จรญิเตบิโตในภาคของ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและผลติชิน้สว่นประเภทงานขึน้รปูโลหะ ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคม บรษิทัฯจงึมุ่งมัน่ทีส่ง่เสรมินโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคูไ่ปกบัการอยู่ร่วมกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง
ยัง่ยนื โดยค านึงถงึความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและเพิม่โอกาสทางธุรกจิเป็นส าคญั ภายใตน้โยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

1)  ด้านการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาบุคลากรทุกล าดบัชัน้  และสรา้งสรรคบ์ุคคลากรใหเ้ป็นคนดมีคีวามรูแ้ละเก่งงาน ดว้ยการอบรม
และพฒันาศกัยภาพพนกังานสูค่วามเป็นเลศิ  โดยไดม้กีารแบ่งภาคการฝึกอบรมในแต่ละปีแต่ละหลกัสตูรไวใ้หแ้ก่พนกังานทกุ
ระดบัชัน้ตามมาตรฐาน   เพื่อรองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม   ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใต้
แนวคดิ สรา้งคุณค่าต่อตนเอง องคก์ร และสงัคม โดยเน้นการขยายผลจากตวัพนกังานสูส่งัคมภายนอก และสรา้งวฒันธรรมที่
เขม้แขง็ เพื่อเพิม่ทกัษะในการบรหิารจดัการใหเ้กดิคุณค่ามากทีส่ดุ 

2)  ด้านการพฒันาธรุกิจ 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพในทุกๆดา้น  เพื่อเสรมิสรา้งคุณค่าขององคก์รตลอดจนการพฒันาระบบการบรหิาร
และกระบวนการผลติใหม่ๆ ตลอดจนพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์ สรา้งมลูค่าทางธุรกจิบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี และเพิม่
มลูค่าทางธุรกจิดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยค านึงถงึคุณภาพ ความคุม้ค่า ประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัสงูสดุ  และผลกระทบจากกระบวนการธุรกจิ และสง่เสรมิกระบวนการจดัการห่วงโซ่ธุรกจิ (Supply Chain Value) รวมไปถงึ
การพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและปลอดภยัแกผู่บ้รโิภค อกีทัง้สง่เสรมิการจดัการธุรกจิโดยยดึหลกัความพอเพยีง 
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวง 

3)  ด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการก าหนดมาตรฐานในการจดัการสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิ 

โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั และใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดขึน้   เกีย่วกบัการควบคุม

และจดัการมลพษิต่างๆ ทางสิง่แวดลอ้มอย่างเขม้งวด  ตามหลกันโยบายสิง่แวดลอ้ม Environment Friendly  ภายใต้มาตรฐาน 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 



 

68 | P a g e  

 

ISO : 14001 :2004 ขึน้เป็นประจ าทุกปี  โดยจดัใหม้กีารตรวจประเมนิการด าเนินการสิง่แวดล้อม จากหน่วยงานภายนอกและ

ภายใน ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ ประกอบชิน้สว่น การขึน้รปูโลหะ  การท าส ี จงึท าใหเ้ราไดใ้ส่

ใจในทุกขัน้ตอนกระบวนการผลิต   เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษมลภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภ์าพของ

พนกังาน  ตลอดจนชุมชนรอบบรเิวณโรงงาน 

 

     3.1     ดา้นการจดัการมลพษิกากอุตสาหกรรม   
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  โดยมีกระบวนการผลิตขึ้นรูปโลหะ  และเชื่อมชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งใน

กระบวนการผลติจะมขีองเสยีอนัตรายออกมาบางสว่น  ซึง่บรษิทัฯ  ไดใ้หค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย  โดยด าเนินการ
ขออนุญาตก าจดักากอุตสาหกรรม  ทัง้ขยะอนัตราย  และขยะ Recycle โดยมกีารขออนุญาตกบัทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
แบบ สก. 2 และ  สก.3  และไดม้กีารรายงานปรมิาณการก าจดัในแต่ละเดอืนทาง Web Sit  โดยในการด าเนินการดา้นการจดัการ
มลพิษกากอุตสาหกรรมทัง้หมดบริษัทฯ   ได้ปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว  พ.ศ.  2548  รวมถึงบรษิัทฯ  ได้ปฏบิตัิตามกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ เช่น  กระทรวงสาธารณสขุ  และรวมถงึขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

3.2 ดา้นการจดัการมลพษิทางอากาศ 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิผลติชิน้สว่นยานยนต์  โดยมกีระบวนการผลติขึน้รปูโลหะ  และเชื่อมชิน้สว่นโลหะ ซึง่ในกระบวนการเชือ่ม
ชิน้สว่นนัน้จะเกดิควนัจากการเชื่อม (Fume)  บรษิทัฯ  ไดใ้หค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย  บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินการ
สรา้งระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ  Cyclone dust collector system (เครื่องดกัฝุ่ นแบบแหง้) เพือ่เป็นการดกัจบัฟูม (Fume)  จาก
การเชื่อมชิน้สว่น   และไดม้กีารด าเนินการตรวจวดัคุณอากาศทีป่ล่อยระบายอากาศของเครื่อง  Cyclone dust 
collector  system  ปีละ  2  ครัง้  รวมถงึการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน  เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าในกระบวนการเชื่อม
ชิน้สว่นนัน้มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพของพนกังาน  และยนืยนัไดว้่าคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ตาม  พระราชบญัญตัโิรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรือ่ง  การก าหนดค่าของสารเจอืปน
ในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  2549  และประกาศกรทรวงแรงงาน  เรื่อง  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร 
จดัการ และดาเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทางานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556  

    3.3      ดา้นการจดัการมลพษิทางน ้า 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิผลติชิน้สว่นยานยนต์  โดยมกีระบวนการผลติขึน้รปูโลหะ  และเชื่อมชิน้สว่นโลหะ ซึง่ใน
กระบวนการผลตินัน้ไมม่กีารใชน้ ้าในกระบวนการผลติ    แต่จะมนี ้าเสยีจากการอุปโภคภาย  บรษิทัฯ  ไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย  บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินการจดัสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี  แบบ Activated Sludge (ระบบบ าบดัแบบชวีภาพ) 
เพื่อเป็นการบ าบดัน ้าเสยีจากการช าระลา้งต่าง ๆ ทัง้บรษิทัฯ  และด าเนินการควบคุมน ้าเสยีทีอ่อกจากระบบบดัน ้าเสยีใหไ้ดต้าม
ค่ามาตรฐานทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ซึง่ระบบบ าบดัน ้าเสยีนัน้สามารถรองรบัการบ าบดัน ้าเสยีได ้ 120 ลกูบาศกก์็
เมตรต่อวนั  และ  นอกจากนัน้บรษิทัยงัมกีารด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทีป่ล่อยออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีทุกเดอืนเพื่อเป็น
การตดิตามค่ามาตรฐานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัโิรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดคุณลกัษณะน ้าทิง้ทีร่ะบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  2560                     
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4)  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 

บริษัท ยานภณัฑ ์จ ากัด (มหาชน)  มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม   CSR  โดยการมุ่งเนน้การสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร ทั้งภายในและภายนอกระหว่างพนักงานและส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างมี
ความสขุ  โดยมุง่เนน้การเจรญิเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังาน  รวมทัง้ดแูลผลประโยชนข์องผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย  ตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิ์จขององคก์ร  ใหก้ารสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมทางสงัคม  รวมทัง้การสรา้งทศันคติ
และวฒันธรรมองคก์ร มุ่งเนน้การสรา้งโอกาสดา้นการศึกษาแก่กลุม่เยาวชน การมีสว่นรว่มในสงัคมชุมชน บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ี
ทีมงานชุดชุมชนสมัพนัธเ์ขา้เยี่ยมเยียนพบปะชาวบา้นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งช่องทางการสื่อสาร แบบสองทาง      ( Two way 

Communication) รบัเรือ่งรอ้งเรยีน และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข อีกทัง้ยงัสนบัสนนุชมุชนเพื่อใหพ้ึง่พาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
โดยมุง่เนน้กระบวนการท างานรว่มกนัแบบเครอืขา่ย  และสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาตามแผนงานท่ีวางไว ้

ทัง้นีน้โยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาทีย่ั่งยืน โดยบรษัิทฯมุง่เนน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่
และความรบัผิดชอบในการด าเนนิงานตามนโยบายแผนการพฒันาที่ยั่งยืน  โดยพนกังานของบรษัิทในกลุม่ตอ้งยดึถือน าไปปฏิบตัิ
อยา่งเครง่ครดัและตอ่เนื่อง ภายใตก้ารก ากบัดแูลของฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ ซึง่จะเห็นไดจ้ากกิจกรรมโดยบรษัิทฯจดัแบง่กิจกรรม
ออกเป็น หมวดดงัตอ่ไปนี ้

 หมวดดา้นการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

 หมวดโครงการ/กจิกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ ์

 หมวดสวสัดกิารและการดแูลพนกังาน 

 หมวดสง่เสรมิการฝึกอบรมและพฒันา 

 กจิกรรมภายนอก/เพื่อสงัคม (CSR) 

1. หมวดการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์
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1.  หมวดการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์
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2. หมวดโครงการ/กจิกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ ์

 

 

 



 

74 | P a g e  

 

 

 

 



 

75 | P a g e  

 

 

 

  



 

76 | P a g e  

 

 

 

  



 

77 | P a g e  

 

 

 

 



 

78 | P a g e  

 

 

 

 

 



 

79 | P a g e  

 

 

 

 

 



 

80 | P a g e  

 

 

 

 



 

81 | P a g e  

 

 

 

 



 

82 | P a g e  

 

 

 

  



 

83 | P a g e  

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  4 ท่าน สอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน และท าหน้าทีส่อบทานระบบการปฏบิตังิาน

ในฝ่ายต่างๆ ของบรษิทั  อา้งองิ “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้หลกั 17 หวัขอ้ย่อย  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการ

ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารใชท้รพัยากรของบรษิทัอย่างคุม้ค่า ปฏบิตังิานตามแผนทีไ่ดว้างไวต้รวจสอบและ

ทบทวนระบบควบคุมภายในใหม้คีวามความถูกตอ้งและทนัสมยัตามสถานการณ์ทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนั และลดความผดิพลาดที่

อาจจะเกดิขึน้ได ้ ตลอดจนถงึการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้  ดงันัน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดร้ายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะการตรวจสอบ  ซึง่สามารถ

สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

องคก์รและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯได้มีการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 2562 โดยมีเครื่องมอืชี้วดั (KPI) การตรวจสอบ การบริหารจดัการรายเดอืน 

เครื่องมอืในการชีว้ดัแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ประกอบดว้ย ดา้นการเงนิ ดา้นความพงึพอใจของลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และ

ดา้นการพฒันาบุคลากร เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและอยู่ในกรอบตามทีร่ะบุไวแ้ละเพื่อสรา้งมูลค่าใหก้บัผูถ้ือหุน้ เสรมิสร้าง

ความสามารถของบุคลากร เน้นกระบวนการผลติทีไ่ม่สง่ผลเสยีต่อสภาพแวดลอ้ม  

โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยก ากบัดูแลและตรวจสอบการ

บรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านทางโครงสรา้งการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกล

ยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ 

บรษิทัยงัตระหนักถงึความส าคญัในการพฒันาระบบบรหิารการผลติโดยน าระบบ TPS มาใชใ้นการบรหิารจดัการตลอดจน

ถงึการไดร้บัการรบัรองจากระบบมาตรฐานการบรหิารคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม ISO/TS 16949 และ ISO 14001 ซึง่แสดงใหเ้หน็

ถงึศกัยภาพของบรษิทัฯเป็นอย่างดวี่า สามารถผลติงานไดอ้ย่างมคีุณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้และสง่มอบตรงตามเวลาที่

นดัหมาย 

การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อทีจ่ะคอยก ากบัดูแลใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่งและ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในทุกมติิของการปฏบิตัิงาน  แล้วน าผลที่ตรวจพบหรอืวเิคราะห์แล้วคาดว่าจะมคีวามเสีย่งที่จะ

เกดิขึน้แจ้งให้ผู้บรหิารระดบัสูงตลอดจนผู้รบัผดิชอบทุกๆระดบัได้รบัทราบเพื่อน าไปหามาตรการในการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้

สามารถควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

กิจกรรมการควบคมุ 

บรษิทัฯไดม้กีารควบคุมการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ โดยจดัใหม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

และการอนุมตัใินแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ตลอดจนมกีารควบคุมอย่างเพยีงพอในการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัในทางที่

เหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการใชอ้ย่างสงูสดุ 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ มุ่งเน้นการพฒันากระบวนการผลติใหไ้ดส้นิคา้ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั ร่วมทัง้ให้

ความส าคญัในดา้นความปลอดภยัทัง้ตวับุคลากรและทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในบรษิัทฯ 

และรอบบรษิัท โดยบรษิัทฯได้การรบัรองคุณภาพ ISO/TS 16949 และ ISO 14001 โดยมหีน่วยงานท าหน้าที่ในการตรวจสอบ

และตดิตามการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ อย่างสม ่าเสมอซึง่หน่วยงานดงักล่าวแยกจากสายการผลติอย่างชดัเจน 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

การพจิารณาวาระต่างๆ ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบรษิทัจะไดร้บัขอ้มลูส าคญัในลกัษณะของรายงานเชงิวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบหลกัการและเหตุผลรวมทัง้เอกสารสนบัสนุนต่างๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครัง้ โดยมเีลขานุการบรษิทัฯ

มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการใหค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์างๆ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ดงัต่อไปนี้ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นไป

ตามทีท่างส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไว ้ดงันี้ 

 พลโทไตรรตัน์   ป่ินมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวกญัญา   บุศยารศัม ี  กรรมการตรวจสอบ 

 พลต ารวจตรวีนัชยั   วสิทุธนินัท ์  กรรมการตรวจสอบ 

 นายปิยพร                 ลิม้เจรญิ          กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารปฏบิตัหิน้าที ่โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ และ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่

สรุปสาระส าคญัของงานทีป่ฏบิตัไิดด้งันี้ 

สอบทานและสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน ทีเ่หมาะสม เพยีงพอและ มปีระสทิธภิาพ รวมถงึสอบทาน

ขอ้เสนอแนะ และผลการปฏบิตักิารแก้ไขตามขอ้เสนอแนะจากการเขา้ทดสอบระบบการควบคุมภายในของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 

2562 ตามขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชเีดมิเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบรษิทัย่อย ทางผูบ้รหิารบรษิทัแม่ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ก็

ก าลงัด าเนินการแต่งตัง้กรรมการใหม่เขา้ไปเพื่อด าเนินการแกไ้ขซึง่คาดว่าจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆส าเรจ็ไดด้ว้ยดหีลงัจาก

กรรมการใหม่เขา้ไปบรหิารงานแลว้ 

สอบทานการปฏบิตัิงานสอดคล้องกบับทบญัญตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบปฏบิตัิตลาดหลกัทรพัย์ และนโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ใหม้คีวามทนัสมยัและถูกตอ้ง 

สรรหาและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สอบทานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหก้ารจดัท างบการเงนิของ

บรษิัทและบรษิัทย่อยแล้วเสรจ็เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยท าการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตในการตรวจสอบงบการเงนิของปี 2562  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชแีลว้มคีวามเหมาะสม จงึเหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีอง

ส านกังาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท โดยผูส้อบบญัชทีีล่งนามในรายงานการสอบบญัชใีนงบการเงนิของบรษิทั ดงันี้ 

 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณเกษร ีณรงคเ์ดช ทะเบยีนเลขที ่ 76 

 นายชยัยุทธ  องัศุวทิยา   ทะเบยีนเลขที ่ 3885 

 นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์นี  ทะเบยีนเลขที ่ 4563 
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โดยปี  2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ าหนดวาระการประชุมเพื่อท าการสอบทานรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบังบการเงนิของ

ปี 2562 ร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และสอบทานงบการส าหรบังวดครึง่ปีและส าหรบัรอบ

ปี 2562  ประกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัของบรษิทัในเครอื รายการคา้ทางดา้นทรพัยส์นิ รายงานความคบืหน้าในการแกไ้ข

เหตุเพกิถอน ว่าไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ ตลอดจนพจิารณา

ประเดน็ความเสีย่งต่างๆ รวมไปถงึการควบคุมภายในของกระบวนการจดัท างบการเงนิ โดยไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่าย

จดัการอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหง้บการเงนิของบรษิทั มคีวามถูกตอ้งก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอย่างอิสระในการพิจารณาและให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ ที่ตรวจสอบแล้วมผีลที่มี

นัยส าคญัทีอ่าจจะท าใหบ้รษิทัเกดิความเสยีหายได ้  จงึเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีระบวนการจดัๆท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน

ทางการเงนิทีเ่หมาะสมและเชื่อถอืได ้มกีารด าเนินงานโดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชแีละการควบคุมภายในของบรษิทัและไม่

มขีอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญั 

ระบบการติดตาม 

บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีว่างไว ้โดยมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารจ านวน 3 ครัง้ นอกจากนี้

คณะกรรมการบรหิารยงัมกีารก าหนดการประชมุเพื่อตดิตามเป้าหมายและการด าเนินตามแผนธุรกจิ พรอ้มทัง้แกไ้ขปัญหาให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เป็นประจ าทุกเดอืนร่วมกบัผูอ้ านวยการโรงงาน ผูอ้ านวยการฝ่ายตน้ทุนและสารสนเทศ ผูจ้ดัการ

โรงงาน ผูจ้ดัการทัว่ไป และผูบ้รหิารระดบัฝ่าย ไดก้ าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบน าเสนอรายงาน และรวบรวมผลการด าเนินงานเป็น

ประจ าทุกเดอืน และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
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ในระหว่างปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่ผูส้อบบญัชรีะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ

1) บริษทั ยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย)  จ ากดั (YDT) 
เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัราสว่นรอ้ยละ 28.28 โดยมกีรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ นายสมัพนัธ ์พนัธพ์าณิชย ์และนายพรษิฐ ์พนัธพ์าณิชย ์
โดยระหว่างปีบรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในวนัที ่16 ธนัวาคม 2562 รายการทีเ่กดิขึน้เป็นรายการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึ 16 ธนัวาคม 2562 

ลกัษณะรายการทีส่ าคญั มลูค่าของรายการ(ลา้น

บาท) 

รายละเอยีดและความจ าเป็นในการท ารายการ การคดิราคา 

ปี 2562 

 3.1)  - รายไดจ้ากการขายสนิคา้และ

ใหบ้รกิาร 

         - รายไดอ้ื่นและดอกเบีย้รบั                                            

         - ลกูหนี้การคา้ 

 

2.43 

- 

0.91 

บรษิทัย่อยผลติแม่พมิพโ์ลหะส าหรบังานขึน้รปูชิน้สว่น

รถยนตจ์ าหน่ายใหแ้ก่ YDT  

 

 

ราคาตลาดและ/หรอืเงื่อนไขตามทีต่กลง 

3.2)  - ซือ้สนิคา้และวตัถุดบิและ

ใหบ้รกิาร 

        - เจา้หนี้การคา้ 

 

4.00 

- 

 

บรษิทัฯ ว่าจา้ง YDT ชุบสโีลหะ และอโลหะ ดว้ยระบบ

กระแสไฟฟ้าส าหรบังานขึน้รปูชิน้สว่นรถยนต ์และจา้งผลติ

แม่พมิพโ์ลหะตามปกตกิารคา้ 

 

ราคาตลาดและ/หรอืเงื่อนไขตามทีต่กลง 

 
2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

- ไม่ม ี- 
 

 

รายการระหว่างกนั 
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
  
           คณะกรรมการของบรษิทัไดร้่วมพจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทว์่า ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้งในอนาคตจะต้องมกีารจดัเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิรายการระหว่างกนัและต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาดแูลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรมเหตุสมผล และมนีโยบายการ
ก าหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นหลกั  
 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ
 รายการคา้ทีเ่ป็นปกตธิุรกจิ เชน่ การจา้งผลติชิน้งาน การซือ้สนิคา้และวตัถุดบิ และการขายสนิคา้ เป็นรายการทีจ่ะ
ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดงันัน้ บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้
โดยทัว่ไป โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและบรษิทัย่อยและน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใินหลกัเกณฑ์ 
และแนวทางในการปฏบิตัดิงักลา่ว  

2. รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว 
รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว เช่น การซือ้ขายทีด่นิจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนั การกูย้มืเงนิจากบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ 

การเช่าหรอืใหเ้ช่าพืน้ที่ๆ ใชใ้นการประกอบธุรกจิเป็นตน้ บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความ

สมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาทีเ่หมาะสม  

รายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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งบการเงินรวมปี 2562 

สรปุรายงานผูส้อบบญัชี : มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 

ผูส้อบบญัช ี: นาย ชยัยุทธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 3885  ส านกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซทิแอท 

นาง ณฐัสรคัร ์สโรชนนัทจ์นี  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 4563  ส านกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซทิแอท 

นางสาวจารุณี น่วมแม่   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 5596  ส านกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซทิแอท 

ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) และงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของ บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)(“บรษิทั”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและ
เฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า ยกเวน้ผลกระทบซึง่อาจจะเกดิขึน้จากเรื่องทีก่ล่าวในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไข   งบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของ บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย  และ ของบรษิทั 
ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   และผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 ในระหว่างปี 2553 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง (บรษิัท วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ : 
YNPE) มเีงนิกูย้มืจากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไม่มหีลกัประกนั โดยมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐาน มอีตัราดอกเบีย้ใน
ปี 2553 ระหว่างรอ้ยละ 6.25 และ 8.25 ต่อปี จ านวนเงนิ 57.9 ลา้นบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิัทไดโ้อนไปแสดงใน
บญัชเีงนิกูย้มืจากกรรมการ และผูส้อบบญัชกีรณีพเิศษ ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบไดว้่าการบนัทกึบญัชดีงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปหรือไม่ และวนัที่ 27 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย 
(YNPE) ด าเนินการเกีย่วกบัเงนิกูย้มืจากบุคคลภายนอกและเงนิกูย้มืจากกรรมการ ซึง่เป็นยอด ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2554 ดงันี้ 

1. รายการที ่YNPE รบัเงนิ  ใหบ้นัทกึบญัชเีป็น “เจา้หนี้รอการพสิจูน์” จ านวน 90.30 ลา้นบาท 
2. รายการที ่YNPE จ่ายเงนิ ใหบ้นัทกึบญัช ีอดตีกรรมการ เป็น “ลูกหนี้รอการพสิจูน์” จ านวน 37.35 ลา้นบาท และ

คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มหีนังสอืจ านวน 3 ครัง้ ถงึอดตีกรรมการใหพ้สิจูน์รายการหรอืช าระหนี้ แต่ยงัไม่ไดร้บั
การตอบสนองแต่อย่างไร และบรษิทัยงัไม่ไดด้ าเนินการอย่างอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่ องจากฝ่ายบรหิารมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการ
ใดๆ ในขณะนัน้อาจมผีลกระทบต่อแผนการปรบัโครงสรา้งหนี้ทัง้ระบบ จงึคาดว่าจะเริม่การด าเนินคดภีายหลงัการปรบัโครงสรา้ง
หนี้แลว้เสรจ็ และต่อมาวนัที ่19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558  มมีตมิอบหมายใหท้นายความของบรษิทั
ด าเนินคดอีาญาและคดแีพ่งต่ออดตีกรรมการบรษิทัย่อย(YNPE) จ านวน 2 รายแลว้ ซึง่ศาลก าหนดใหไ้กล่เกลีย่กนั เรื่อยมา แต่
ไม่สามารถไกล่เกลีย่กนัได ้และเมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2559 ศาลจงึไต่สวนมลูฟ้องโดยสบืพยานโจทกแ์ลว้ และนดัสบืพยานจ าเลย
ในวนัที ่23 และ 26 สงิหาคม 2559 ต่อมา 
 
ศาลจงัหวดัสมุทรปราการไดไ้ต่สวนมลูฟ้องพยานฝ่ายโจทกเ์สรจ็สิน้และไดม้คี าสัง่ประทบัฟ้องเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2559 โดยใน
วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2559 ศาลได้ก าหนดนัดสบืพยานเพิม่เติมโดยนัดพยานโจทย์ ในวนัที่ 21 -23 มถุินายน 2560 และนัด

ข้อมลูส าคญัทางการเงิน 
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สบืพยานจ าเลย ในวนัที ่27 มถุินายน 2560 หลงัจากนัน้ศาลไดน้ัดฟังค าพพิากษาในวนัที ่17 สงิหาคม 2560  ซึง่ในวนัดงักล่าว
ศาลได้พพิากษาว่าอดตีกรรมการ มคีวามผดิ ให้ลงโทษ จ าคุกเป็นเวลาทัง้สิน้ 66 เดอืน ต่อมาวนัที่ 12 มกราคม 2561 บรษิทั 
(YNP) และบรษิทัย่อย( YNPE) ไดย้ื่นอุทธรณ์เพื่อขอใหศ้าลอุทธรณ์พจิารณาลงโทษอดตีกรรมการในสถานหนักต่อไป ต่อมาใน
วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา      ยกฟ้องอดีตกรรรมการบริษัทย่อย (YNPE) ทัง้ 2 ราย เนื่องจาก
หลกัฐานที่น าสบืพยานมนี ้าหนักไม่เพยีงพอ ต่อมา บรษิัท (YNP) และบรษิัทย่อย (YNPE) ได้ยื่นฏกีาต่อศาล และเมื่อวนัที่ 7 
มีนาคม 2562 บริษัท(YNP) และบริษัทย่อย(YNPE) ได้ยื่นฏีกาต่อศาลเพื่อด าเนินคดีต่ออดีตกรรมการบริษัทย่อยทัง้ 2 ราย 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอการพจิารณาของศาลฎีกาและรอศาลฎีกานัดฟังค าพพิากษา อย่างไรกต็ามขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของรายการดงักล่าวได ้
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มบรษิทั ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดย        สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

โดยมไิดเ้ปลีย่นแปลงการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามทีก่ล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบ      งบการเงนิขอ้ 

1.5 เรื่องการด าเนินงานต่อเนื่องว่า บรษิทัและบรษิทัย่อยประสบภาวะขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมขีาดทุนสทุธิ

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นจ านวนเงนิ 104.27 ล้านบาท และ 

36.96 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการมผีลขาดทุนสะสมเกนิ

ทุนเป็นจ านวนเงนิ 3,765.57 ล้านบาท และ 3,750.44 ล้านบาท ตามล าดบัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีน เป็น

จ านวนเงนิ 5,530.34 ลา้นบาท และ 5,670.41 ลา้นบาท ตามล าดบั ปัจจยัดงักล่าวแสดงถงึความไม่แน่นอนอย่างมสีาระส าคญัใน

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบรษิทั  

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม และในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้นี้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบมดีงัต่อไปนี้ 

การดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 10  และขอ้ 11  กลุ่มบรษิทัมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นจ านวนทีม่นียัส าคญั 
ไดแ้สดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึง่การพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัของฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั  เน่ืองจากการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ดงักล่าว ซึง่ก าหนดจากมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้  ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที่
กลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัย ์ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานและการประเมนิแผนงานในอนาคต 
รวมถงึการก าหนดอตัราคดิลดและขอ้สมมตต่ิางๆ ทีส่ าคญั  ดงันัน้  ขา้พเจา้จงึระบุว่าการพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์เป็นเรื่องทีม่นียัส าคญั ซึง่ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการตรวจสอบ 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรือ่งดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมนิความสมเหตุสมผล
ของหลกัฐานทีใ่ชส้นับสนุนในเรื่องของขอ้สมมตแิละวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจ่ายในอนาคตทีจ่ะ
ไดร้บัจากการใชท้ีด่นิ อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถงึประเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราคดิลดทีก่ลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ใช้ในการค านวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว และยงัได้พจิารณาถึงความเพยีงพอของ
ขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยเกีย่วกบัการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของกลุ่มบรษิทั    (แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัช ี 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น  

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื  การอ่านและพจิารณา
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูล
อื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิัทและ
บรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์าร
บญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
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ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและ           งบการเงนิ
เฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้   ความ
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด   เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้   ร่วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ  หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่าง
มนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ 
หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วร  

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มบรษิัทเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่
มนีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัความ
เป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจ้าขาด
ความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัมากที่สุด ในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร
ดงักล่าว 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 
2562 2561  2560  

(01/01/62 -31/12/62)  (01/01/61 -31/12/61)  (01/01/60 -31/12/60)  

เงนิสด 88.47 62.00 45.95 

ลกูหนี้และตัว๋เงนิรบัการคา้สทุธ ิ 806.74 1070.54 954.81 

สนิคา้คงเหลอื 153.82 235.07 275.40 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,161.92 1,522.08 1,431.20 

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 2,546.18 2,182.97 2,536.53 

รวมสินทรพัย ์ 3,708.09 4,354.43 4,614.89 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 263.02 271.1 747.12 

เจา้หนี้และตัว๋เงนิจ่ายการคา้สทุธ ิ 1,457.73 1,719.61 1,669.59 

หนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,846.36 254.13 229.84 

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 6,692.25 2,483.62 2,860.54 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 781.41 5,508.81 5,261.52 

รวมหน้ีสิน 7,473.66 7,992.43 8,122.06 

ทุนจดทะเบยีน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่า 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

สว่นเกนิ(ต ่ากว่า)มลูค่าหุน้ 1,230.40 1,230.40 1,230.40 

สว่นเกนิ(ต ่ากว่า)ทุนอื่น - - - 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม -6,595.97 -6,468.40 -6,642.78 

หุน้ทุนรบัซือ้คนื/หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย - - - 

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ -3,765.57 -3,638.00 3,507.17 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,708.09 4,354.43 4,614.89 
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2562  2561  2560  

(01/01/62 -31/12/62)  (01/01/61 -31/12/61)  (01/01/60 -31/12/60)  

ยอดขายสทุธ ิ 4,455.88 5,264.43 5,190.09 

รายไดอ้ื่น 111.83 118.46 68.50 

รวมรายได ้ 4,542.07 5,382.89 5,258.60 

ตน้ทุนขาย 4,297.22 5,128.62 5,106.67 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 317.71 305.82 268.64 

รวมค่าใชจ้่าย 4,614.93 5,459.38 5,397.12 

EBITDA 199.60 244.26 292.66 

ค่าเสือ่มและค่าตดัจ าหน่าย 264.25 373.05 431.19 

ก าไรก่อน ด/บ และภาษเีงนิได ้ -80.35 -76.48 -138.53 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -104.27 -128.79 -256.97 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.08     -0.16 

2562 2561  2560  

(01/01/62 -31/12/62)  (01/01/61 -31/12/61)  (01/01/60 -31/12/60)  

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 189.44 244.7 41.87 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน 38.51 -45.29 483.26 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ -201.47 183.37 -559.03 

เงินสดสุทธิ 26.47 16.04 -33.91 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 2562 2561  2560  

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.69 0.50 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) N/A N/A N/A 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -0.03 -0.03 -2.80 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) N/A N/A N/A 

อตัราสว่นหมุนเวยีนทรพัยส์นิ (เท่า) 1.22 1.20 1 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 3.56 2.58 1.61 

EBIT Margin (%) -1.80 -1.42 -2.63 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -2.34 -2.39 -4.89 
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อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 2562 2561 2560 

อตัราการเปลีย่นแปลงยอดขาย -15.36 1.41 -5.69 

อตัราการเปลีย่นแปลงตน้ทุนขาย 16.21 0.43 -1.92 

อตัราการเปลีย่นแปลงรายไดร้วม -15.66 2.36 -4.91 

อตัราการเปลีย่นแปลงค่าใชจ้่ายรวม 3.95 1.15 -3.12 

อตัราการเปลีย่นแปลงก าไรสทุธ ิ N/A N/A N/A  

    
วงจรเงินสด 2562 2561 2560  

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 5.19 5.20 6.21 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 60.90 70.21 58.82 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 28.97 20.09 18.46 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 12.43 18.16 19.77 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) 3.29 3.03 3.14 

ระยะเวลาช าระหนี้เจา้หนี้การคา้ (วนั) 109.31 120.60 116.15 

วงจรเงนิสด (วนั) -35.98 -32.23 -37.56 
 

สภาพคล่อง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561 2560 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุน

หมุนเวยีน -104.27 -128.79 -256.97 

- กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 189.44 244.7 41.87 

      - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 38.51 -45.29 483.26 

      - กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ -201.47 183.37 -559.03 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) 26.47 16.04 -33.91 
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บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้ขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ ส าหรบัปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1. ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.1  รายได ้

ส าหรบัปี 2562 และปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม เป็นจ านวนเงนิ 4,568.39 ลา้นบาท 

และ 5,385.25 ลา้นบาท(ตามล าดบั) ลดลง 816.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.17 โดยมรีายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้และบรกิารสุทธใินปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 4,455.88 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปี 2561 

เป็นจ านวน 808.55 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.36 เนื่องจากปริมาณการผลติรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน ในขณะทีปี่ 2562 บรษิัทมกี าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยจ์ านวน 51.50 ล้านบาท 

และมรีายไดใ้หค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคจ านวน 29.16 ลา้นบาท 

1.2 ต้นทุนขาย 
ส าหรับปี 2562 และปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการเป็นจ านวนเงิน  

4,297.22 ลา้นบาทและ 5,128.62 ลา้นบาท (ตามล าดบั) ลดลง 831.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.21 ซึง่

เป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร อกีทัง้ บรษิทัมมีาตรการการควบคุมค่าใขจ้่าย 

สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จากปีก่อน 

ส าหรบัปี 2562 และปี 2561 บรษิทั และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 

350.84 ล้านบาทและ 330.76 ล้านบาท (ตามล าดับ) เพิ่มขึ้น 20.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.07 

เนื่องจากขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 33.13 ลา้นบาท ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารของบรษิทัลดลงจ านวน 14.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.32 เนืองมาจากการด าเนินตาม

มาตราการควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทั  

1.3 ก าไร(ขาดทุน) 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ส าหรบัปี 2562 และปี 2561 บรษิทั และบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสทุธเิป็นจ านวนเงนิ 104.67 ลา้น

บาท และ 128.79 ลา้นบาท (ตามล าดบั) ขาดทุนลดลง 24.52 ลา้นบาท เน่ืองจากจากรายไดท้ีล่ดลง ในขณะที่

บรษิทัด าเนินตามมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายจงึท าใหอ้ตัราขาดทนุลดลงจากปีก่อนหน้า 

 

2. ฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

ฐานะการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิ 3,708.09 ลา้นบาท และ 4,354.43 ลา้นบาท(ตามล าดบั) 

ลดลง 646.34 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.84 โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัท และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวมเป็นจ านวนเงนิ 3,708.09 ล้าน

บาท ลดลงจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 646.34 ลา้นบาท เน่ืองจาก ณ วนัสิน้งวดบรษิทัและบรษิทั

ย่อย มมีลูค่าลกูหนี้การคา้ลดลงเป็นจ านวน 316.78 ลา้นบาท  สนิคา้คงเหลอืลดลงเป็นจ านวน 81.24 ลา้นบาท 

มูลค่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลงเป็นจ านวนเงนิ 209.40 ลา้นบาท และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงเป็น

จ านวน 65.31 ลา้นบาท 

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัท และบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวมเป็นจ านวนเงนิ 7,473.66 ล้านบาท 

ลดลง 518.77 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.49 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากเงนิกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลงเป็นจ านวนเงนิ 165.98 ลา้นบาท เจา้หนี้การคา้ลดลงจ านวน 366.65 ลา้น

บาท ในขณะทีภ่าระผกูพนัพนกังานเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 30.19 ลา้นบาท 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมสี่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบจ านวน 3,765.57 

ลา้นบาท และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมตดิลบจ านวน 3,638.00 ลา้นบาท จากผลขาดทุน

สทุธทิีเ่กดิขึน้ระหว่างงวดปี 2562 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
 รายการ 

ชื่อบรษิทัผูจ้่าย ชื่อผูส้อบบญัช ี ค่าสอบบญัช ี

1 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 3,855,000 
2 บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 620,000 
3 บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 
390,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี 4,865,000 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 
 รายการ 

ชื่อบรษิทัผูจ้่าย ชื่อผูส้อบบญัช ี ค่าสอบบญัช ี

1 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 3,325,000 
2 บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 700,000 
3 บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 
500,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี 4,525,000 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

รายการ ชื่อบรษิทัผูจ้่าย ชื่อผูส้อบบญัช ี ค่าสอบบญัช ี
1 บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 2,050,000 
2 บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 250,000 
3 บรษิทั ยานภณัฑ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 200,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี 2,500,000 
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                        (     )               
                        

                       31         2562 
 

1       ท    ป 

1.1  ร    ท    ป 

                       (     ) (        )                                                                     
                                                              42             81                       
                                             70         1         -                                
                                     3      

            (             )                                                                             
                          

1.2  ก  ์ นการจ  ท า  การ   น 

                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                  
                                                         . . 2543  
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                            

                                              31         2562                                          
(     )                                                                                          

1.3 การประกา     า ร านการรา  านทา การ   น   ่  
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       1        2562                                                                             
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1.4.11            
                                                                                           
                                                                                       
                 (                                       )                              
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1.4.15                                
                                                                           
                                                                           
                                                                                  
                                                                                 
           

1.4.16                      
                                                                              
                                                                                            
                                                                                   
                                                                             

1.4.17      (      )                    
     (      )                                      (      )                       
                                                                                   
(      )                                                     

 

1.5 การ  า น น าน ่  น        ร   ท 

                                                                                         
       31         2562                                                      104.27         
    36.96                                31         2562                                 
                                          3,765.57             3,750.44                    
                                                           5,530.34             5,670.41     
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1.5 การจ  ประ  ท   ่ 
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2 รา การระ  ่า ก นก  ก จการท   ก        ก น 
2.1 ก จการท   ก        ก น 

                                                                                           
                                                                                               
                           

            16         2562                                   YDT         27.28%                                  
YDT                      YDT         1%        YDT                                                     
                                                                      31         2562                       
                                              1        2562                         ( 16         2562 )     
                                           31         2562                                                
                                                                                                     
                                                                                                                   
                                                                                                               
                                                                            YDT                    
              (           ) 

2.2 รา การก  ก จการท   ก        ก น 
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YNP                                (     ) 

YNPE                                                  

10.1.2 ท    น    ร   ท ( ร  าน 3) 

         31         2552                                                                         (     
                       )                          911.22                                                  
        2                                             1                   2551        671.24              
                                   2                   2552        877                                       
                                         

   ประ   นรา ารา ท   1                                                                             
                                   2                                                                   
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                                                                                               900,000 
                197.30                                                      2.15                  
       3                  472                                                                        
                                                                                         
                                                                                                  

   ประ   นรา ารา ท   2                                                                               
                                             2                                                         
                                                                                                 
                450,000/   /        550,000/   /                                                  
                                                                                                      
                                  472                     2.15                         3              
                                                                                               
        

                                                                                              10 
          2552                                                                                         
                                                                                                                 
                                                                         

                                                  30/2552             4         2552                        
                                                                                 2         877               
                                   34.22                                                              
       31         2552        236.58                                                       

            1    2553                    ประ   นรา า  สระรา ท   3 (                                 )      
                                                                        31         2552             
                                 7         2553                                            833         
                                                                                                      
                                                                                  2.50 – 3.70      
                                                       95%                                         
                                  2,397,600 – 1,620,000                         3.70          2.50      
           

                                                                                                         
                                                                                                      
                         2                                                                                    
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            2    2553                    ประ   นรา า  สระรา ท   4 (                                )        
                                3         2553                                                        
                                                  5         2553                                       
       745                                                                                  4,000            
                                                 1,782,500                                          
                 2                                                                             
                                                                                                     
       88                                                  31         2553                             
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                    1         2554                         
                                                                                                         
                                                                                         
                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                         
                                      

            4    2560                                     (                                )                  
                      15           2560                                                                
                                         6         2560                                              789  
                                                                                                       
                        47.43         (                17.02                                30.41        )     
                                    31         2560 

10.2 การประ   นรา า  ร    จ กร  ะ า าร   ก  ่  ร   ท 

                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                     
                 2554                                                                                              
                                                         

           3         256 1                                                                         
                                                                                               
                                                                                     3               
                    1           2                                                   

                                3                                                                         
                                                                                                   1,064.65      
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    (                      789.33                                     272.83                          
                              2.23          )                                               
                 1    2562                                                                                 
                                                                                  3                            
                  

                  (                                  : YNPE)                                                
                                                                                                       
(                           ) 

     2554                                                                          (                     
      )                                                   (Discounted cash flow)                       
                                                         72                                      
                                  (                           )               442                         
                                                                                                       370 
                   1    2554 

                (YNPE)                                                                           
                                  31         2562           (YNPE)                                    
                                        6.53         

         31         2562                                                                                         
          6 ,198.80                                 6,158.96                                (31 
        2561: 5,909.54             5,836.45                  ) 
                                                                                                    
                                                               31         2562       0. 3            
          (31         2561: 0.04        ) 
                                                                                                    
                     31         2562       2 ,349.62         (31         2561: 2 ,500.20         )        
                                                                                           (         14    
    17) 

7.3   ร การ  ่น น ์     สา  าน    ระ  ่า    นา 

            15         2561                                                                      
                                                                                                 
                                                      4                  

1.                                 (   .)           

2.                        (     )               

3.                                                          
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                                                   12                         15         2561           14 
        2562                          18.08                                                     
(              )       12                                                                                
                          

            4         2562                                                                                
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                           14         
2562            15        2563                                   

          31         2562                              12         
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         31         2562     2561                                   0.67             0.92                     
                                                                                           (         14, 17) 



 

137 | P a g e  

 

 

 



 

138 | P a g e  

 

 

 

 



 

139 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 



 

140 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 | P a g e  

 

 

 



 

142 | P a g e  

 

 

 



 

143 | P a g e  

 

 

 

 



 

144 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 | P a g e  

 

 

 

 

 

 



 

147 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 | P a g e  

 

 

 



 

149 | P a g e  

 

 

 



 

150 | P a g e  

 

 



 

151 | P a g e  

 

 

 

 



 

152 | P a g e  

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน)  
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YNP  หมายถงึ บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

YNPE หมายถงึ บรษิทั วาย เอน็ พ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 

YNPI  หมายถงึ บรษิทั ยานภณัฑอ์นิเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั 

YSP หมายถงึ บรษิทั วาย เอส ภณัฑ ์จ ากดั 

YDT หมายถงึ บรษิทั ยานภณัฑ ์ไดโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. บรษิทั ขา้วรชัมงคล จ ากดั ด าเนินธุรกจิ  คา้ขา้วและโรงสขีา้ว  
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 
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ห ายเหตุ  
1. วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 นางช ัสณรณิ บนุนาค ไดล้าออกจากการเป็น กรรมการบรษัิท ยานภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน)  
2. วนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ไดแ้ตง่ตัง้ พลต ารวจตรลีือชยั  สดุยอด เป็นกรรมการบรษัิท ท่านใหมข่อง บรษัิท ยานภณัฑ ์

จ ากดั(มหาชน)  
3. วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 กรรมการชดุเก่า ไดล้าออกจากบรษัิท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้  

- นายสมัพนัธ ์พนัธพ์าณิชย ์ ไดล้าออกจากการเป็น ประธานกรรมการบรหิาร  
- นายพรษิฐ์ พนัธพ์าณิชย ์ ไดล้าออกจากการเป็น กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร  
- นางอรสโรชยา บนุนาค ไดล้าออกจากการเป็น กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร  
- นางพรจิต พนัธพ์าณิชย ์ ไดล้าออกจากการเป็น  กรรมการบรหิาร  

4. และในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ไดแ้ตต่ัง้กรรมการชดุใหม ่2 ทา่น เป็นกรรมการบรษัิท ยานภณัฑ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั ดงันี ้ 
- นางสาวนฤมล โนร ี  ต าแหน่ง กรรมการบรษัิท  
- นางสาวธยาธี อารรีอบ ต าแหน่ง กรรมการบรษัิท  

5. เดือน กนัยายน 2562 คณุอามินท ์เบา้สวุรรณ ไดล้าออกจากจากการเป็นกรรมการบรษัิท วาย เอน็ พี เอน็จิเนียริง่ 
จ  ากดั  
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