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สารน์ จากท่ านประธาน
ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มชะลอตัว ผล GDP อยู่ท่ี 2.4% โดยเฉพาะไตรมาส 4 ขยายตัว
เพียง 1.6% เกิดจาก 3 ปั จจัย คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความล่าช้ากระบวนการงบประมาณของปี 2563 และ ภัยแล้ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตรถยนต์โดยรวม อยู่ท่ี 2.01 ล้านคัน ลดลง 7.1% แต่สงู กว่าประมาณ
การณ์ทต่ี งั ้ ไว้ 2.0 ล้านคันเล็กน้อย โดยมียอดผลิตเพื่อจาหน่ายภายในประเทศอยู่ท่ี 1.0 ล้านคัน ลดลง 3.3 % และยอดผลิตรถยนต์
เพื่อส่งออก อยู่ท่ี 1.05 ล้านคัน ลดลง 7.59%
สาหรับปี 2563 คาดการว่า สภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในแนวถดถอย ทาให้มกี ารประมาณการ GDP อยู่ท่ี 1.1%
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดการว่าจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์โดยรวม อยูท่ ่ี 1.94 ล้านคัน โดยแบ่งเป็ นผลิตเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศ 0.94 ล้านคัน ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก 1.0 ล้านคัน ปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้เศรษฐกิจถดถอย มาจากความขัดแย้งจีน-สหรัฐ ยัง
ไม่มคี วามแน่นอน ความไม่เชื่อมันของนั
่
กลงทุนจากปั ญหาเสถียรภาพทางการเมือง ความเสีย่ งจากภัยแล้งมีแนวโน้มสูงขึน้ หนี้
ครัวเรือนเริม่ มีปัญหามากขีน้ ประชาชนมีความระวังในการใช้สอย และสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ไปทัวโลก
่
โดยยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะยุตเิ มื่อไหร่ ซึง่ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจทัวโลกอยู
่
่ในภาวะซืมตัวได้
จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้กลุม่ บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) จะต้องบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพือ่
เตรียมรับผลกระทบและมีการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมในการผลิตให้สามารถแข่งขัน ควบคู่กบั ความปลอดภัยและลดต้นทุนการ
ผลิตอย่างยังยื
่ น เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทงั ้ ในปั จจุบนั และอนาคต และขยายฐานลูกค้าให้มากขีน้ รวมถึงกลุม่ ลูกค้าเดิม กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ๆ จากการเปลีย่ นแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว
ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างสรรค์องค์กรให้มคี วามแข็งแกร่งมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ ไป และมีแนวคิดทีจ่ ะ
พัฒนาบริษทั ให้มกี ารเจริญก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น มีความโปร่งใส สุจริตและเป็ นธรรม ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลทีด่ ี ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น มุง่ หวังทีจ่ ะเป็ นผูน้ าทางด้านอุตสาหกรรมยายนต์แนวหน้าของประเทศต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯผมขอขอบคุณผูม้ อี ุปการคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงพนักงานและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ หน่วยงานทัง้ ทางภาครัฐ เอกชน กลุ่มลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ สาหรับความทุ่มเท ความจริงใจ ทีอ่ ทุ ศิ
ให้ และให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดปี ทผ่ี ่านมา ในการให้การสนับสนุนธุรกิจของเราด้วยดีเสมอมา

( นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ )
ประธานกรรมการบริษทั
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วิ สยั ทัศน์ องค์กร
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ของคนไทยทีพ่ ร้อมจะเติบโตให้เป็ นหนึ่งในภูมภิ าคเอเชียถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีอนั ล้า
สมัยในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ รวมถึงระบบด้านการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นเลิศ ด้วยผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพได้มาตรฐานระดับ
โลก กระบวนการผลิตเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและคานึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลทีด่ ี

พันธกิ จ (Mission)
บริษทั มุง่ มันในการพั
่
ฒนาเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีดา้ นการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการอย่าง
ยังยื
่ น การให้ความสาคัญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี ุณภาพมีความรูค้ วามชานาญระดับสากล เพื่อทาการผลิต
สินค้าทีม่ คี ุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลกให้มคี วามทัดเทียมได้กบั นานาอารยะประเทศ โดยมีการสร้างเสริมความเชื่อมันและ
่
ศรัทธาในองค์กร ทีท่ ุกคนมีความรู้ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทัง้ เน้นถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน และห่วงใยใส่ใจ
ต่อสิง่ แวดล้อมโลก ประกอบกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ ง มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย พร้อมทัง้ มุ่งขยายฐานธุรกิจสูค่ วามเป็ นเลิศในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกยานยนต์ของภาคพืน้
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ความเป็ นมาของบริษทั
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”, “YNP”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 2.5
ล้านบาท โดยตระกูลพันธ์พาณิชย์ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ (Press
Part) เริม่ แรกดาเนินการผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่สาหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ จนประสบความสาเร็จและเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
ต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปสูก่ ารผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ประเภทต่างๆ บริษทั ฯมีสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตจานวน 3 โรงงาน
ประกอบด้วยสานักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 1 ตัง้ อยู่ท่ี 70 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว -ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
สมุทรปราการ โรงงานแห่งที่ 2 ตัง้ อยู่ท่ี 3 หมู่ 7 ถนนกิง่ แก้ว-ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ และโรงงาน
แห่งที่ 3 ตัง้ อยู่ท่ี 55 หมู่ 3 ตาบลหนองจอก อาเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาปี 2547 เสนอขายหุน้ และแปรสภาพบริษทั
เป็ นบริษทั จากัดมหาชน พร้อมกับเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,060 ล้านบาท เป็ น 1,600 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย จานวน 2 บริษทั ได้แก่
-

บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริง่ จากัด

โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั
ปี 2515 ได้รบั คัดเลือกจาก บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ผูน้ าตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนท่อไอเสีย
ของค่ายรถยนต์ ฮีโน่ (HINO) แต่เพียงผูเ้ ดียว
ปี 2517 ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผู้ผลิตชิน้ ส่วนท่อไอเสียรถยนต์และงานปั ม๊ ขึน้ รูปโลหะให้กบั บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
ปี 2520 บริษทั ได้สร้างโรงงานใหม่ขน้ึ บนพืน้ ที่ 9 ไร่ ในเขตอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิม่ กาลังการผลิตรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการรถยนต์ในประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้
ปี 2536 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ปี 2539 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ซังโกะ จากัด
(ประเทศญีป่ ่ นุ ) ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบท่อไอเสียรถยนต์ให้กบั ค่ายรถโตโยต้า ประเทศญีป่ ่ นุ
จัดตัง้ บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด (YS Pund Co.,Ltd : YSP) ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดาเนินธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และประกอบชุดท่อไอเสียรถยนต์ให้แก่ค่ายรถ TOYOTA และเป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อเหล็ก (Pipe)
สาหรับรถยนต์ให้แก่ผปู้ ระกอบการทัวไป
่ โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ใน YSP ร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2542 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 244 ล้านบาท และได้มกี ารขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีการ
ผลิตชิน้ ส่วนรถไถนา จาหน่ายให้บริษทั รุ่งเพชร เอ็นจิเนียริง่ จากัด ซึง่ เป็ นผูน้ าในตลาดรถไถนาในประเทศไทย
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ปี 2543 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 360 ล้านบาท และได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9002:1994 และ
QS 9000:1998
ปี 2544 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 469 ล้านบาท
ร่วมทุนกับ บริษทั เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จากัด ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบท่อไอเสียให้กบั ค่ ายรถยนต์
จี เอ็ม (GM)/ อีซซู ุ (ISUZU)
จัดตัง้ บริษทั วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย) จากัด (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. : WETCO) ในเขตบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบชุดท่อไอเสียสาหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกะบะ) ให้กบั ค่ายรถ GM / ISUZU
ปั จจุบนั บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
เซ็นสัญญาร่วมมือทางด้านเทคนิค กับบริษัท โชนัน ยูนิเทค จากัด (ประเทศญี่ป่ ุน) ซึ่งเป็ นผู้ออกแบบและพัฒนา
(Developer) ชิน้ ส่วนขาคันเร่ง ขาเบรค และขาคลัช ให้กบั ค่ายรถ ISUZU และเริม่ ขยายฐานลูกค้าไปยังผูผ้ ลิตรถยนต์ค่าย
อื่น ได้แก่ ค่ายรถ ฮอนด้า (HONDA) และ จี เอ็ม (GM) ส่งผลให้ยอดคาสังซื
่ อ้ และปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ มาก
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด (YNPE) ซึง่ เดิมเป็ นหน่ วยธุรกิจหนึ่งของ
บริษัท และสร้างโรงงาน ในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
(Tooling) ได้แก่ แม่พมิ พ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และ อุปกรณ์การผลิต
(Equipment) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของกลุ่มให้สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างครบวงจร
ปี 2545 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 603 ล้านบาท
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้จดั ตัง้ บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันเนล
่
จากัด (YNPI) ซึง่ เดิมเป็ นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ
เพื่อผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนรถยนต์เพื่อใช้ทดแทนชิน้ ส่วนเดิม (REM : Replacement Equipment Manufacturing) และ
ดาเนินการขยายสายการผลิตชิน้ ส่วนโลหะไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง เช่น รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ปี 2546 เดือนมิถุนายน บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ น 722 ล้านบาท
เดือนกันยายน บริษทั ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ โปร่งใสในการ
ดาเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษทั มีการทาธุรกรรมกับ บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด (YNPE) และ บริษทั ยานภัณฑ์
อินเตอร์เนชันเนล
่
จากัด (YNPI) อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 917
ล้านบาท เพื่อเข้าซือ้ หุน้ YNPE และ YNPI จากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยภายหลังปรับโครงสร้าง YNP จะถือหุน้ ใน YNPE
และ YNPI ในสัดส่วนร้อยละ 100
เดือนพฤศจิกายน บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ น 1,060 ล้านบาท โดยเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้กบั นักลงทุนภายนอก ซึง่ ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนอื่นๆ และนาเงินมาใช้ลงทุนในเครื่องจักรสาหรับโรงงาน
แห่งใหม่
ปี 2547 ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เพื่อขยายโรงงาน 2
เดือนกุมภาพันธ์ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติแปรสภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชน จากัด และมีมติให้แปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 5 บาท พร้อมกับเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,060 ล้านบาท เป็ น 1,600 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 108 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
เดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติจดั ตัง้ บริษัทยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จากัด มีทุนจดทะเบียน
เริม่ ต้น 20 ล้าน โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั ยานภัณฑ์ 30% และบริษทั ร่วมลงทุนกับบริษทั ไดโซ อินดรัสตรีส์
จากัด (ประเทศญี่ป่ ุน) 70% ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านในด้านชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้ า (EDP: Electron Deposit Painting)
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ประกอบธุ ร กิจ ชุ บ สีช้ิน ส่ว นขึ้น รูป โลหะด้ว ยกระแสไฟฟ้ า เพื่อ รองรับ การท าธุ ร กิจ ของยานภัณฑ์ใ ห้ค รบวงจรและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เดือนธันวาคม เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ทงั ้ หมด 40 ล้านหุน้ เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนจานวน 37
ล้านหุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทย่อยและบริษทั ร่วม จานวน 3 ล้านหุ้น โดยหลังจากการ
เสนอขายครัง้ นี้บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1,260 ล้านบาท
ปี 2548 นาหลักทรัพย์ของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม สาหรับหุน้ สามัญทีย่ งั
ไม่ได้เรียกชาระจานวน 68 ล้านหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ในคราวต่อไปหลังจากได้
เสนอได้ทาการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ในการพิจารณาการกาหนดระยะเวลาในการเรียกชาระ
เดือน กุมภาพันธ์ บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด (YSP) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุน ได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม เป็ น
1,214,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั YNP ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามสัดส่วน การถือหุน้ เดิมคือ
ร้อยละ 17.53 และเพิม่ สัดส่วนในการลงทุนจากเดิม เป็ นร้อยละ 20.22
เดือน มีนาคม บริษทั ร่วมทุน คือ บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จากัด (YDT) ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
เพื่อดาเนินธุรกิจประเภทชุบสีชน้ิ ช่วนขึน้ รูปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า (EDP: Electron Deposit Painting) ซึง่ บริษทั ดังกล่าว
เป็ นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั ไดโซะ อินดัสตรีส์ จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) และบริษทั ฯ โดยสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70:30
ตามลาดับ
เดือนกรกฎาคม เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระจานวน 68 ล้านหุน้ เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement)
ปี 2549 ซือ้ ทีด่ นิ เพื่อก่อสร้างโรงงาน 3
เดือนมีนาคม บริษทั ได้รบั ใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949 เดือน มีนาคม บริษทั
ได้เริม่ ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ณ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 219 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา เนื่องจากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้บริษทั มีความจาเป็ นทีต่ ้อง ทาการเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อรองรับคา
สังซื
่ อ้ ของลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
ปี 2550 เดือน กุมภาพันธ์ บริษทั ได้มพี ธิ เี ปิ ดโรงงานแห่งที่ 2 อย่างเป็ นทางการ ซึง่ โรงงานดังกล่าวตัง้ อยู่เลขที่ 3 บนถนน กิง่
แก้ว-ลาดกระบัง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เดือน สิงหาคม บริษทั ได้มกี ารลงนามรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการตลาด กับ บริษทั ไดร์ฟโซล เวิลด์ ไวร์
จากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผูอ้ อกแบบ ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาครัช และ ก้านคอพวงมาลัย สาหรับค่ายรถยนต์ จีเอ็ม
:เดือน กันยายน บริษทั ได้เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานแห่งที่ 3 ในระยะที่ 1 เพื่อรองรับปริมาณคา สังซื
่ อ้ และ
เป็ นการขยายกาลังการผลิตของกลุ่มบริษทั
ปี 2551เดือน มิถุนายน บริษัท ได้มมี ติในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มกี ารแปลงมูลค่า หุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 5 บาท เป็ นหุ้นละ 1
บาท และเพิม่ จานวนหุน้ สามัญจากเดิม 320 ล้านหุน้ เป็ น 1,600 ล้านหุน้
ปี 2552เดือน เมษายน บริษทั ได้มกี ารขายหุน้ บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด คืนให้กบั บริษทั ซังโกะ จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) ทา
ให้สดั ส่วนลดลงจาก 20.24% เป็ น 9.55% คิดเป็ นมูลค่า 651 ล้านบาท
ปี 2554บริษทั ฯ ได้มกี ารขายหุน้ ของบริษทั วอคเกอร์ เอ็กซอรต์ (ประเทศไทย) จากัด (Walker Exhaust (Thailand) Co.,Ltd. :
WETCO) ทีถ่ อื อยู่ 25% เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 115 ล้านบาท
ปี 2556บริษัทฯ ได้มกี ารปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงินหลัก 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มีกาไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จานวน 595 ล้านบาท
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บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ ในบริษทั ไดโซะ อินดัสตรีส์ จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) จานวน 2,000 หุน้ เพื่อรักษาสัดส่วนโดยคิดเป็ น
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 28.28 ของจานวนหุน้
ปี 2557บริษทั ได้มกี ารขายหุน้ บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด คืนให้กบั บริษทั ซังโกะ จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) ทาให้สดั ส่วนลดลง
จาก 9.55% เป็ น 0.50% คิดเป็ นมูลค่า 807 ล้านบาท
ปี 2560ทางบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ได้ยา้ ยทีท่ าการสานักงานใหญ่ เลขที่ 42 สุขมุ วิท 81 แขวงบางจากเขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ มาตัง้ ยังบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 เลขที่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่ แก้วลาดกระบัง) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบริษทั ในเครือ 2 บริษทั
1) บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัดย้ายสานักงานเดิมเลขที่ 42 สุขมุ วิท 81 แขวงบางจากเขตพระโขนง
กรุงเทพฯ มาตัง้ ยังบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 เลขที่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่ แก้วลาดกระบัง) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2) บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด ย้ายทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่เดิมเลขที่ 42 สุขมุ วิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ และโรงงานเดิมเลขที่ 64 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาตัง้ ยังบริษทั ยานภัณฑ์
จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่ แก้ว ลาดกระบัง) ตาบล ราชาเทวะ อาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2561  บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดี
เด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวง
์
แรงงาน 5 ปี (2557-2561) และรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดี
เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานจาก
์
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัดและสหพันธ์แรงงานโตโยต้า
 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาระบบหุน้ ยนต์สาหรับสายการผลิตการปั ม๊ ขึน้ รูปชิน้ ส่วนร่วมกับระบบตรวจสอบวิ
ทัศน์และรายงานผลการผลิตผ่านระบบไร้สายแบบเรียลไทม์” เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการผลิต
 บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) ได้ขายทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 4929 ระวางเลขที่
5139 II 000-13 เลขทีด่ นิ 3 หน้าสารวจ 951 ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ทัง้ หมด 9 ไร่ 3
งาน 56 ตารางวา ให้กบั บริษทั แลนด์ แอนด์รชิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ในราคา 15,824,000 บาท
ปี 2562  โครงการ “พัฒนาระบบหุน้ ยนต์สาหรับสายการผลิตการปั ม๊ ขึน้ รูปชิน้ ส่วนร่วมกับระบบตรวจสอบวิทศั น์และรายงานผล
การผลิตผ่านระบบไร้สายแบบเรียลไทม์” แล้วเสร็จภายในปี ภาพรวมมูลค่าการลงทุน 16 ล้านบาทโดยบริษทั ร่วมลงทุน
จานวน 12 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการผลิต
 ในเดือนธันวาคม บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) ได้จาหน่ายหุน้ บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ จากัด คืนให้กบั บริษทั
ไดโซะ จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) คิดเป็ นมูลค่า 29.7 ล้านบาท

10 | P a g e

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั และบริษทั ย่อย YNPE และ YNPI มีการดาเนินการบริหารจัดการโดยผูบ้ ริหารกลุ่มเดียวกัน เสมือนว่าบริษทั ย่อยเป็ น
หน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษทั
บริษทั ดาเนินธุรกิจหลักผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสาหรับรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความเชีย่ วชาญ
ในด้านการผลิตชิน้ ส่วนท่อไอเสีย ชิน้ ส่วนงานขึน้ รูปโลหะ ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็ นพิเศษ นอกจากนัน้ ยังมีการผลิตชิน้ ส่วน
สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ าและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงออกแบบและผลิตเครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling) ซึง่ ได้แก่ แม่พมิ พ์
(DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment) บริษัทย่อย YNPI
ประกอบธุรกิจ (Trading Raw Material ) บริษทั ย่อย YNPE ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสาหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล
การเกษตร
ปั จจุบนั กลุ่มบริษทั มีการให้บริการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์แบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดาเนินธุรกิจดังนี้
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1. ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั และบริษทั ร่วมทุน
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีความหลากหลายโดยจะมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่
(1) ชุดท่อไอเสีย/ ชิน้ ส่วนท่อไอเสียสาหรับรถยนต์นงั ่ รถบรรทุกขนาด 1 ตันจาหน่ายให้กบั รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น และชุด
ท่อไอเสีย/ ชิน้ ส่วนท่อไอเสียสาหรับรถบรรทุกสิบล้อ จาหน่ายให้แก่ค่ายรถ
(2) ขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สาหรับรถยนต์นงั ่ และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
(3) ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น (Press Parts) สาหรับรถยนต์ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รถแทรกเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และ
เครื่องจักรกลการเกษตร และชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น

1.ชิ้ นส่วนขึ้นรูปโลหะ
บริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทุน มีการแบ่งการดาเนินงานผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ ดังนี้
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (“YNP”)
ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 1,600 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ ในลักษณะของการผลิตแบบ
OEM (Original Equipment Manufacturing) จาหน่ายตรง ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า ผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
โดยบริษทั มีผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ชุดท่อไอเสีย/ ชิน้ ส่วนท่อไอเสียสาหรับรถยนต์นงั ่ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน และรถบรรทุกสิบล้อ
ขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate Break Clutch) สาหรับรถยนต์นงั ่ และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน โดยปั จจุบนั บริษทั
ผลิตชุด ABC สาหรับรถอีซซู ุ และ รถโตโยต้าทุกรุ่น
ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น (Press Parts) สาหรับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และเครื่องจักรกลการเกษตร
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ผลิตรถยนต์เป็ นเจ้าของลิขสิทธิแบบชิ
น้ ส่วนรถยนต์ (Drawing) บริษทั จะรับคาสังซื
่ อ้ จากบริษทั ผลิต
์
รถยนต์ค่ายต่างๆ โดยตรง หรือเรียกได้ว่าบริษทั เป็ นผู้ผลิตชิน้ ส่วนลาดับทีห่ นึ่ง (First Tier) ส่วนในกรณีทบ่ี ริษทั Developer ได้แก่
Sango เป็ นเจ้าของลิขสิทธิชิ์ น้ ส่วน บริษทั จะรับคาสังซื
่ อ้ ชิน้ งานผ่านบริษทั วายเอสภัณฑ์และบริษทั ซังโก๊ะ(ประเทศไทย) จากัดโดย
บริษทั ดังกล่าวจะนาไปประกอบเพื่อส่งจาหน่ายให้กบั บริษทั ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ อีกทอดหนึ่ง ซึง่ ในกรณีน้บี ริษทั เป็ นผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนลาดับทีส่ อง (Second Tier)
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บริษทั ยานภัณฑ์ อิ นเตอร์เนชันเนล
่
จากัด (“YNPI”)
เป็ นบริษทั ย่อยของ YNP ปั จจุบนั มีทุนชาระแล้ว 240 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็ น ตัวแทน Trading company ใน
การนาเข้าวัตถุดบิ เหล็กมาจาหน่ายภายในประเทศ และเป็ นตัวแทนในการผลิตชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร และชิน้ ส่วน
ประกอบอื่นๆ เพื่อจาหน่ายให้กบั โรงงานผลิตรถจักรกลทางการเกษตร
บริษทั วายเอ็นพี เอ็นจิ เนี ยริ่ง จากัด (“YNPE”)
เป็ นบริษทั ย่อย ปั จจุบนั มีทุนชาระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ โดยเพื่อจาหน่าย
ให้แก่บริษทั เป็ นหลัก และผลิตชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Heavy duty Machine ให้กบั โรงงานผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลใน
อุตสาหกรรมหนัก เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถแทรคเตอร์
บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด (“YSP”)
เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั และ บริษทั ซังโกะ จากัด (Sango Co., Ltd.) จากประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบ
พัฒนาและเป็ นเจ้าของลิขสิทธิแบบ
Drawing ของชิน้ ส่วนท่อไอเสีย ให้กบั ค่ายรถยนต์ TOYOTA ดาเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน
์
รถยนต์ขนาดใหญ่ ชุดท่อไอเสีย และเหล็กท่อ โดย YSP จะมีการสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนท่อไอเสียและชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะขนาดกลางถึง
เล็กจาก YNP เพื่อนาไปประกอบกับชิน้ งานที่ YSP ผลิตและขายให้ TOYOTA ปั จจุบนั มีทุนชาระแล้ว 1,414 ล้านบาท บริษทั ถือ
หุน้ ร้อยละ 0.50 บริษทั ซังโกะ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 93.94 บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 5.03 และบริษทั ซู
มิ-ไทย อินเตอร์เนชันเนล
่
จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 0.48

2. เครื่องมือที่ ใช้ในการผลิ ต (Tooling)
บริษทั ฯ YNP เป็ นผูอ้ อกแบบร่วมกับบริษทั เจ้าขอลิขสิทธิและคู
์ ่คา้ และดาเนินการผลิตผลิตเครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต
(Tooling) ประกอบด้วย แม่พมิ พ์ (Die) อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และ
อุปกรณ์การผลิต (Equipment) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั แยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดงั นี้
ปี 2560
ปี 2561
ผลิ ตภัณฑ์
ร้อยละต่อยอดขาย ร้อยละต่อยอดขาย
ชุดท่อไอเสีย
ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาครัช
ชิน้ งานขึน้ รูปโลหะ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต
รวม

ปี 2562
ร้อยละต่อยอดขาย

32.55
7.28
58.85
1.32

33.56
8.59
56.47
1.38

41.32
8.74
48.26
1.68

100.00

100.00

100.00

เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษัท มีเ ป้ า หมายหลัก คือ การรัก ษาความเป็ น ผู้น าในธุ ร กิจ ผลิต ชิ้น ส่ว นท่ อ ไอเสีย และขยายฐานลูก ค้า ให้
ครอบคลุมผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ที่มฐี านการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้า (Quality Cost Delivery) อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมันใจ
่
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
1.1 ชิ้ นส่วนขึน้ รูปโลหะ
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนขึน้ รูปโลหะ ได้แก่ ท่อไอเสีย (Exhaust), ขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accel, Brake, Clutch Pedal /ABC)
และชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น (Press Part) โดยกลุ่มบริษทั ฯ รับคาสังซื
่ อ้ ทัง้ ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturing )
จากผูผ้ ลิตรถยนต์โดยตรงซึง่ โดยปกติจะเป็ นการสังซื
่ อ้ อย่างต่อเนื่องตลอด OEM Part Life (4-7 ปี ) และรับคาสังซื
่ อ้ ในลักษณะครัง้
ต่ อครัง้ (ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing) จากตัวกลางศูนย์บริการอะไหล่ ของค่าย
รถยนต์ต่างๆ และร้านค้าอะไหล่ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั จะเริม่ ทาการผลิตในลักษณะ REM หลังจากรถยนต์รุ่นนัน้ หมด OEM Part Life
แล้ว โดยกลุ่มบริษทั ได้ทาข้อตกลงกับบริษทั ผลิตรถยนต์ของค่ายต่างๆ ว่าจะทาการจัดเก็บเครื่อ งมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling) ไป
อีก 10 ปี เพื่อผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่ให้กบั ศูนย์อะไหล่ของค่ายรถยนต์ต่างๆ โดยสามารถจาแนกผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนขึน้ รูปโลหะได้ดงั นี้
ชิน้ ส่วนท่อไอเสีย (Exhaust)
บริษัท ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย แบบแยกชิ้นและแบบทัง้ ชุด สาหรับรถยนต์นัง่ และ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถกระบะ)
จาหน่ ายให้แก่ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจีเอ็ม / อีซูซุ นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสาหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
จาหน่ ายให้แก่ค่ายรถทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ให้แก่ค่ายโตโยต้ามาเป็ นระยะเวลากว่า 60 ปี และยังมี
ความสัมพันธ์อนั ดีมาโดยตลอด ซึง่ บริษทั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนท่อไอเสียของรถโตโยต้า อีกทัง้ บริษทั ยังได้รบั ความไว้วางใจจาก
ค่ายรถโตโยต้า และค่ายรถจีเอ็ม / อีซูซุ เนื่องจากมีการทาสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistant) กับบริษทั
ซัง โกะ จากัด (ประเทศญี่ป่ ุน) และ ทาให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดท่อไอเสีย และยังมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมภิ าคเอเชีย
นอกเหนือจากการจาหน่ ายชิ้นส่วนท่อไอเสียให้แก่ค่ายรถแล้วนัน้ กลุ่มบริษัท ยังเป็ นผู้นาทางด้ านการผลิต ท่อไอเสีย
ประเภทชิน้ ส่วนเพื่อใช้ทดแทน (REM Parts) จาหน่ายให้กบั ตัวกลางศูนย์บริการอะไหล่ ของค่าย รถยนต์ ต่างๆ และร้านค้าอะไหล่
ทัวประเทศอี
่
กด้วย
ชุดขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerator, Brake and Clutch Pedal Sets: ABC)
ชุดขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช จัดเป็ นชิ้นส่วนที่เกีย่ วกับความปลอดภัยของรถยนต์ (Safety Part) ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์จะให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ และสังซื
่ อ้ ชุด ABC จากต่างประเทศในลักษณะ CKD Part (Complete Knock Down Part) หรือสังซื
่ อ้ เป็ น
ชิ้นส่วนแยกชิ้นเพื่อนามาประกอบเอง ในอดีต บริษัท ได้รบั คาสังซื
่ ้อชิ้นส่วน ABC แบบแยกส่วน ต่อมามีการทาสัญญารับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทั โชนัน ยูนิเทค จากัด (ประเทศญีป่ ่ นุ ) ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบและพัฒนาชุด ABC ให้กบั ค่ายรถอีซซู ุ ทาให้
บริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการผลิตชุด ABC มากขึน้ และสามารถผลิตชุด ABC แบบทัง้ ชุดปั จจุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต
รายใหญ่ในประเทศไทยทีจ่ าหน่ายชุด ABC ให้กบั ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ
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ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น (Press Part)
บริษทั มีผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่นจาหน่ายตรงให้กบั ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เช่น โตโยต้า, จีเอ็ม / อีซซู ุ, ฮอนด้า, นิส
สัน, มิตซูบชิ ,ิ ฟอร์ด และ มาสด้า เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
ชิน้ ส่วนตัวถังรถยนต์ (Body Part) เช่น บานพับประตู คานขวางกันกระแทก แผ่นกันความร้อน
ชิน้ ส่วนระบบส่งกาลัง (Power Train Part) เช่น Seat Spring U-Bolt
ชิน้ ส่วนโครงรถยนต์ (Chassis Parts Group) เช่น คานขวางแฟรม (Cross member frame)
ชิน้ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ (Engine Parts) เช่น ก้านปรับสายพาน ฝั กดูดน้ ามัน (Strainer oil) ฐานแท่นเครื่องยนต์
(Bracket Engine)
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสาหรับ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้ าเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษทั ในการขยายสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
เพียงอย่างเดียว
1.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการผลิ ต (Tooling)
บริษทั YNP มีธุรกิจออกแบบและผลิต เครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling) เพื่อนามาใช้ในขบวนการผลิตงานขึน้ รูป
โลหะสาหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
แม่พิมพ์ (DIE)

ตัวจับยึด (JIG)

เป็ นอุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในการ
ผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ โดย
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
Single Die และ Progressive
Die ขึน้ อยู่กบั ความซับซ้อนของ
ชิน้ งานและความต้องการของ
ลูกค้า

เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
จับยึดแม่พมิ พ์เพือ่ ทาการ
ผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ
หรือใช้ในการจับยึด
ชิน้ ส่วนขึน้ รูปเพือ่ เชือ่ ม
ประกอบชิน้ งาน

เครื่องตรวจเช็คคุณภาพ

อุปกรณ์การผลิต

(C/F)

(Equipment)

เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ใน

เป็ นอุปกรณ์เพื่ออานวย

กระบวนการตรวจเช็ค

ความสะดวกในการผลิต

คุณภาพมาตรฐานของ

สาหรับชิน้ งานทีต่ อ้ งการ

ชิน้ งานก่อนส่งมอบให้กบั

ความละเอียดเที่ยงตรง

ลูกค้า

และแม่นยา

แม่พิมพ์ตวั จับยึด อุปกรณ์การผลิ ต
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เครือ่ งตรวจเช็คคุณภาพ

โดยปกติ YNP จะเริม่ ทาการออกแบบ Tooling หลังจากบริษทั แม่ YNP ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนจากบริษทั ผลิต
รถยนต์แล้ว ซึง่ จะเริม่ ก่อนการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบประมาณ 6 เดือน – 2 ปี YNP มีการผลิตแม่พมิ พ์ขนาด
ใหญ่ถงึ ขนาดเล็ก (A-E Class) เพื่อใช้ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ทม่ี ขี นาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก

2. การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม
2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
จากภาวะการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศทีช่ ะลอตัวจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและกระแสการใช้พ
ลักงานทดแทน ประกอบกับ มีแนวโน้มการแข่งขันกัน ที่สูงขึน้ จากกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มจี านวนมากขึ้น
โดยแต่ละรายล้วนแล้วแต่มุ่งหวังครองความเป็ นเจ้าตลาด ทาให้ผปู้ ระกอบการหลายรายต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้อยู่รอดจาก
สภาวะเศรษฐกิจสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและเพื่อให้ได้รบั การตอบรับจากบริษทั ผูป้ ระกอบยานยนต์ บริษทั ฯ ก็เป็ นหนึ่งในกลุ่มผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนรถยนต์ทต่ี อ้ งเพิม่ ศักยภาพในฐานนะผูผ้ ลิตส่วนรายใหญ่ เรามีการพัฒนาทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการ
ผลิต รวมถึงการนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรมาใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
ตลอดจน การควบคุมต้นทุนการผลิต การบริหารวัตถุ ดิบคงคลัง คุณภาพ การส่งมอบ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
การควบคุมคุณภาพ
บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญมากในการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ หากผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีขอ้ ผิดพลาดอาจทาให้
เกิดความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง ทัง้ ในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนัน้ บริษทั จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุ ดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทัง้ ในระหว่างกระบวนการผลิต และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป บริษทั ได้รบั ประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล IATF 16949:2016 สาหรับอุตสาหกรรม
การผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ซง่ึ เป็ นมาตรฐานทีบ่ ริษทั ค่ายรถยนต์ให้การยอมรับโดยทัวไป
่ นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้รบั รางวัลจากผูผ้ ลิต
รถยนต์ในด้านต่างๆ
การส่งมอบ
นอกจากการมุ่งเน้นทีค่ ุณภาพสินค้าแล้ว กลุ่มบริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการบริการทีด่ ตี ่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นการส่งมอบ
สินค้าตรงต่อเวลา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการบริหารการผลิตภายใต้ระบบ TPS (TOYOTA Production System) โดยนาหลักการ Just-InTime : JIT มาใช้ ทาให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถส่งมอบชิน้ งานให้ถงึ มือลูกค้าได้ภายใน
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ระยะเวลาทีก่ าหนด และลดต้นทุนในการผลิต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั เลือกจากค่ายโตโยต้า ให้เป็ นบริษทั ต้นแบบในการนาระบบ TPS
มาใช้เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิต
ศักยภาพในการผลิตทีค่ รบวงจร
กลุ่มบริษทั มีศกั ยภาพใน การผลิตงานทัง้ ในตลาดชิน้ ส่วนรถยนต์ และชิน้ ส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก และ
จักรกลการเกษตร โดย กลุ่มบริษทั มีเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย โดยทัง้ หมดเป็ นเครื่องจักรทีไ่ ด้รบั การ
รับรองทางคุณภาพจากหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ท าให้บ ริษัท สามารถรองรับ การผลิต ชิ้น งานที่ท าให้ ลู ก ค้า สามารถไว้ว างใจได้ว่ า ด้ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 16 ปี ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว กลุ่มบริษทั จะสามารถยืดหยัด และพัฒนาศักยภาพทัง้ ในตลาดเดิม และตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพิสจู น์ได้จากมาตรฐานทางอุตสาหกรรม และการรับรองต่างๆทีก่ ลุ่มบริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจากองค์กรในระดับสากล
การรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ค่ายรถยนต์ต่างๆ
บริษทั ดาเนินนโยบายรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ค่ายรถยนต์ต่างๆ มาโดยตลอด เห็นได้จากการเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้ค่ายโต
โยต้าและฮีโน่มาเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี และเริม่ เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้กบั ค่ายรถอีซซู ุ ตัง้ แต่ปี 2542
การรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ อกแบบและพัฒนาชิน้ ส่วนของค่ายรถต่างๆ (Developer)
นอกจากค่ายรถยนต์แล้ว บริษทั ยังสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั Developer ซึง่ เป็ นเจ้าของลิขสิทธิชิ์ น้ งานของค่ายรถต่างๆ
ซึง่ สรุปความสัมพันธ์และสาระสาคัญของสัญญา ได้ดงั ต่อไปนี้
ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและร่วมลงทุนกับ บริษทั ซังโกะ (SANGO) จากัด ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบชิน้ ส่วน
ท่อไอเสียของค่ายรถโตโยต้า จัดตัง้ บริษทั YSP ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนรถยนต์และท่อไอเสีย ให้กบั ค่ายรถโตโยต้า
วันทีท่ าสัญญา
สัญญาให้ความช่วยเหลือในการผลิต
ระยะเวลาสิน้ สุดสัญญา
ค่าตอบแทน

29 มิถุนายน 2525
Mufflers, Exhaust pipes, Instrument panel, Door Impact beams
สาหรับค่ายรถ โตโยต้า นิสสัน ฮีโน่
มีผ ลจนกว่ า บริษัท ฯ จะเลิก ผลิต และจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ท่ีไ ด้ร ับ
อนุญาต
1.5%ของผลต่างของจานวนยอดขายผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาตโดย
หักค่าใช้จ่ายแล้ว = [(Process + Overhead)-CR] x 1.5

ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค กับ บริษทั โชนัน ยูนิเทค จากัด ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบชิน้ ส่วน door hinge
วันทีท่ าสัญญา
สัญญาให้ความช่วยเหลือในการผลิต
ระยะเวลาสิน้ สุดสัญญา
ค่าตอบแทน

เดือนมีนาคม 2553
Door hinges ใ ห้ ก ั บ ค่ า ย ร ถ General Motors รุ่ น
Chevrolet corolado pick-up truck
มีผลจนกว่าบริษทั ฯ จะเลิกผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั
อนุญาต
Yen 2,800,000 ทุกๆ 6 เดือน (โดยชาระเดือน มีนาคม และ
กันยายนของทุกปี )
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2.2 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าทีต่ ดิ ต่อซือ้ ขายกันมาต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ บริษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเหล่านี้มา
โดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเน้นการขยายฐานการผลิตไปยังชิน้ ส่วนอื่นๆ ของลูกค้าปั จจุบนั ควบคู่ไปกับการติดต่อลูกค้าราย
ใหม่ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ได้แก่
กลุ่มผูป้ ระกอบการรถยนต์
: กลุ่ม โตโยต้า / ฮีโน่, กลุ่ม จีเอ็ม/อีซซู ุ, กลุ่ม ฮอนด้า, กลุ่ม ฟอร์ด/มาสด้า,
กลุ่มมิตซูบชิ ิ และ กลุ่มนิสสัน เป็ นต้น
กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า
: อิเมอร์สนั (คอร์ปแลนด์), BSH (Bosch, Siemens, Gaggenau)
กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลการเกษตร : คูโบต้า คอร์ปเปอเรชัน,่ บางกอกโคมัตสุ
ทัง้ นี้ ในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ผลิตและออกแบบชิน้ ส่วนรถยนต์ ดังนี้
รุน่ ที่ผลิ ต
รุน่ ที่รว่ มมือออกแบบ
ค่ายรถยนต์
TOYOTA
ISUZU
GM
HONDA
HINO
NISSAN
MITSUBISHI
FORD
MAZDA

CAMRY, COROLLA, SOLUNA, HILUX,
YARIS
D-MAX ,TRUCK
CHEVROLET COROLADO
CHEVROLET TRAILBLAZER
CHEVROLET CAPTIVA
ACCORD,CIVIC, BRV,CRV ,BRIO ,AMAZE
TRUCK
TIDA, NAVARA, UD TRUCK
LANCER, PAJERO,
TRITON,MIRAGE/ATTRAGE
FORD RANGER ,FORD FOCUS,
FORD EVEREST
MAZDA FIGHTER,MAZDA2,MAZDA3

CAMRY, COROLLA, SOLUNA,
HILUX, YARIS
D-MAX
CHEVROLET COROLADO

-

นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น
ธุรกิ จ

ชื่อบริษทั

เครื่องจักรหนัก และ
บริษทั คูโบต้า คอร์ปเปอเรชัน่ จากัด
เครื่องจักรกลการเกษตร บริษทั บางกอก โคมัตสุ จากัด
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
บริษทั อิเมอร์สนั อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จากัด

รุน่ ที่ผลิ ต
รถไถนั ง่ ขับ L3408, E40B,
E40C
COPELAND DIGITAL,
QUANTUM, QUEST,
SUMMIT, TENDEM,
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บริษทั มีรายได้จากการขายชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ และ Tooling คิดจากงบการเงินรวม โดยจาแนกตามกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ร้อยละต่อยอดขาย

ร้อยละต่อยอดขาย

ร้อยละต่อยอดขาย

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

ผูผ้ ลิต / จาหน่ายชิน้ ส่วน
รถยนต์ และผูป้ ระกอบ
รถยนต์รายอื่นๆ

8.80

1.51

7.85

เครื่องใช้ไฟฟ้ า

4.20

4.04

0.20

เครื่องจักรหนัก และ
เครื่องจักรกลการเกษตร

1.30

4.56

0.58

รวม

100

100

100

ค่ายรถยนต์
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2.3 การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทางการจัดจาหน่าย ของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
การจาหน่ ายชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะส่วนใหญ่เป็ นการจาหน่ ายแก่ผผู้ ลิตรถยนต์โดยตรง (First Tier) และผู้ผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์ซง่ึ สังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนเพื่อนาไปผลิตเพิม่ เติม และประกอบจาหน่ ายแก่ผผู้ ลิตรถยนต์ต่างๆ (Second Tier) ในลักษณะ OEM ซึง่
เป็ นการผลิตตามคาสังซื
่ อ้ และส่งมอบชิน้ งานในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยมีการกาหนดจานวนคาสังซื
่ อ้ ใน เบือ้ งต้นล่วงหน้า และมี
การยืนยันเป็ นรายเดือน
การจาหน่ าย Tooling เป็ นแบบครัง้ ต่ อครัง้ และไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว ให้กบั บริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งสังซื
่ ้อ Tooling
ล่วงหน้าก่อนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่
ทัง้ นี้ การกาหนดราคาขายชิน้ งานของบริษทั ทัง้ ในกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูผ้ ลิตแบบ First Tier และ Second Tier เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยจะใช้วธิ ตี ้นทุนบวกกาไร (Cost – Plus Pricing) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนรถยนต์ ต้นทุนของ
ชิ้น งาน ซึ่ง รวมถึง ต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ ต้น ทุ น แรงงาน ต้น ทุ น เครื่อ งจัก รและเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ( Process Cost) และต้น ทุ น โสหุ้ย
(Overhead) จะถูกนาไปบวกกับอัตรากาไรทีบ่ ริษทั ฯต้องการเพื่อเป็ นราคาขายเสนอแก่ลกู ค้า
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.8 ในขณะ
ที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมที่หดตัวในปี 2562 เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดจีน และความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคาที่ลดลง อุสตาหกรรมยานยนต์ เป็ นการลดลงของตลาดในประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมตั ิสนิ เชื่อรถยนต์ และตลาดส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
คูค่ า้ ชะลอตัว โดย รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 มีจานวนทัง้ สิน้ 2,013,710 คัน ลดลง 7.1% จากปี 61 แต่
มากกว่าเป้าที่ตงั้ ไว้ 2,000,000 คัน จานวน 13,710 คัน
สาหรับในปี 2563 ประมาณการการผลิตรถยนต์ไว้ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี 2562 ซึง่ มีจานวน 2,013,710 คัน
ลดลง 13,710 คัน คิดเป็ น 0.68% โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน และผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ประมาณ 1,000,000 คันสาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก จานวน 1,000,000 คัน ลดลงจากปี ที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็ น
จานวน 37,164 คัน หรือลดลง 3.58% เพราะยังกังวลเรือ่ งสงครามการค้าที่ยงั ไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ ค่าเงินบาทแข็ง รวมถึง
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางภูมิภาค
สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย (Thai Auto – Parts Manufacturers Association) หรือ TAPMA (แท็ปม่า) เผย
ยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี 2562 – 2563 เป็ นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง และกาหนดทิศทางของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถแข่งขันในตลาดโลก
สมาคมฯมีการดาเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและประเทศอย่างต่อเนื่องอีกทัง้ ยังมีการทางานทีเ่ ข้มข้น
มากขึน้ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี หรือการเปลีย่ นแปลงตามระบบเศรษฐกิจโลก โดย
เรายังคงมุง่ มันในการช่
่
วยผลักดันอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ให้เจริญเติบโต แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ใ นระดับสากล
อย่างยังยื
่ น
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โดยจัดทายุทธศาสตร์สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย สาหรับปี 2562 - 2563 แบ่งออกเป็ น 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1) สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั องค์กร (Strengthen the organization) สร้างคน เน้นจริยธรรม พัฒนาระบบงาน มุ่งเน้นการบริหาร งานทีเ่ ข็ม
แข็ง ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ดูแลเรื่องการเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ 2) ให้ความสาคัญกับ
เรื่องเทคโนโลยี,นวัตกรรม และมาตรฐาน (Focus on the technology, Innovation and Standardization) การสร้างความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ให้เกิดขึน้ ด้วยการเชือ่ มโยงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศให้มา
สนับสนุน 3) เพิม่ ขีดความสามารถมนุษย์ (Human Empowerment) พัฒนาศักยภาพความสามารถของแรงงานในอุตสาหกรรม ให้
มีทกั ษะฝีมอื มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีระเบียบวินยั ตอบแทนสังคมและองค์กร 4) สร้างความเข้มแข็งในการทาธุรกิจในระดับสากล
(Strengthen the business internationally) เน้นและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ 5) การบริหารจัดการให้ SMEs
ก้าวสูค่ วามเข้มแข็งทางธุรกิจ (Management of SMEs) ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs
แข็งแกร่งด้วยการบริหารจัดการ และ 6) สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก (Support and promote export) เพิม่ โอกาส ช่องทาง
และประสานความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ทีส่ นใจเรื่องการส่งออกให้มาทากิจกรรมร่วมกัน”
ปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลงต่างๆ เกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ แนวทางล่าสุดคือ การมุ่งเน้นไปสูก่ ารใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในสิง่ ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามากขึน้ หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่งไปสู่การพัฒนาในทิศทางนัน้ สอดรับกับทิศทาง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทีเ่ น้นให้มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อนมากขึน้ ซึง่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์นับว่าเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมนาร่องของไทย และเมื่อประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ของตลาดโลกด้วยแล้ว ทาให้การผลิตยานยนต์แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบรับกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของไทยจึงต้องมีการพัฒนาขึน้ เป็ นยานยนต์สมัยใหม่ ทีต่ อ้ งการการออกแบบและคิดค้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนั ้ สูง
สมัยใหม่มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนไทย จึงจาเป็ น
ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะ การเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบรับกับทิศทางดังกล่าว รวมถึง
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กบั ทัง้ คู่แข่งเดิมในประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ทเ่ี ข้ามาลงทุนในไทย หรือคู่แข่งทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ ในยุคที่
ตลาดเปิ ดเสรีอย่างเช่นในปั จจุบนั
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว จากศักยภาพของไทยในปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ยังนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ในอนาคต จากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทีม่ ุ่งไปสูย่ ุคทีม่ คี วามเป็ นอัจฉริยะมากขึน้ มี
การใช้ชน้ิ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสือ่ สารหรือควบคุมการทางานมากขึน้
ดังนัน้ หากไทยต้องการรักษา
ความเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ทส่ี าคัญของโลกดังเช่นปั จจุบนั ก็ยงั มีประเด็นต่างๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs ควรทีจ่ ะต้องคานึงถึงด้วย
เช่น แนวนโยบายของรัฐ ความต้องการใช้ชน้ิ ส่วน และผลกระทบจากการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนแบบใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะ
การใช้ชน้ิ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทางานของชิน้ ส่วนรถยนต์ต่างๆเพิม่ ขึน้ สาหรับรถยนต์ทม่ี เี ครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
และใช้น้ ามันเป็ นเชือ้ เพลิง การสนับสนุ นให้มกี ารใช้เครื่องจักรในการช่วยผลิตมากขึน้ ไปจนถึงการสนับสนุ นรถยนต์ทใ่ี ช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ซึ่งรัฐบาลมีแนวโน้มทีจ่ ะผลักดันให้มกี ารผลิตรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ าในประเทศอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม
มากขึน้ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้ า BEV (Battery Electric Vehicles: BEV) ทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรีใ่ นการขับเคลื่อนเพียงอย่าง
เดียว และ รถยนต์ปลักอิ
๊ นไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) ที่นอกจากจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ผสม
ระหว่างระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมที่ใช้น้ ามัน ก็ยงั สามารถเสียบปลักชาร์
๊ จไฟจากภายนอกได้
อย่างไรก็ตามรายละเอียดนโยบายสนับสนุ นของภาครัฐยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา ซึง่ คาดว่าจะมีการประกาศในอนาคต
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อันใกล้ ผูป้ ระกอบการจึงควรต้องติดตามรายละเอียดต่างๆ อย่างใกล้ชดิ ทว่า ในส่วนทีร่ ฐั บาลมีออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน ที่
อาจเกีย่ วเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วนมาแล้วนัน้ ได้แก่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อพัฒนาการลงทุนใน 3 จังหวัด คือ
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึง่ ก็เป็ นพืน้ ทีล่ งทุนของ ครัสเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วนอยูแ่ ล้ว รวมถึงเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารพัฒนา
สร้าง ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม รถยนต์และชิน้ ส่วนไทย
ซึง่ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาลไทยดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้รถยนต์ใน
อนาคตของตลาดโลกด้วย ซึง่ ปั จจุบนั มุ่งเน้นไปสูย่ านยนต์ทม่ี เี ทคโนโลยีสงู ขึน้ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ดังเช่นจะเห็นได้
จากตัวอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรป มีการให้ความสาคัญกับยานยนต์ท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยมลพิษออกสูส่ งิ่ แวดล้อม โดยเริม่ จากการจากัดไม่ให้ใช้รถยนต์สว่ นบุคคลทีใ่ ช้น้ามันในบางเมือง ซึง่
จะเริม่ ต้นปี 2562 และมีโอกาสทีจ่ ะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์คนั ใหม่ได้ เมื่อผนวกกับการ
กระตุน้ การใช้รถยนต์ไฟฟ้ าทีม่ ากขึน้ อย่างรวดเร็วในยุโรป ก็อาจเป็ นอีกประเด็นทีก่ ระทบต่อการส่งออกรถยนต์และชิน้ ส่วนของไทย
ในอนาคตได้ โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์นงที
ั ่ ค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ าก่อน ซึง่ นี่เป็ นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งทีส่ าคัญ
โดยทิศทางความต้องการยานยนต์ยุคใหม่ดงั กล่าวก็อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางการผลิตรถยนต์ของไทยในอนาคต และ
ส่งผลต่อความต้องการใช้ชน้ิ ส่วนแตกต่างในอนาคตอันใกล้น้ี ดังนัน้ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ตอ้ งศึกษาวางแผนธุรกิจ เพื่อให้ธรุ กิจ
ของตนสามารถดารงอยู่ได้ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของโลก
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3. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
3.1 การผลิ ต
ปั จจุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตทัง้ หมด 4 โรงงาน สามารถแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย ได้ดงั นี้
โรงงาน YNP 1

โรงงาน YNP 2

โรงงาน YNP 3

Tooling
center

บางนาตราด
กม 12

บางนาตราด
กม 12

บางปะกง
ฉะเชิงเทรา

บางนาตราด
กม12

17 ไร่

28.5 ไร่

219.2 ไร่

7.3 ไร่

เจ้าของ / เช่า

เจ้าของ

เจ้าของ

สิทธิการเช่า

5,446

9,072

-

พืน้ ทีผ่ ลิตและประกอบชุดท่อไอเสีย

6,082.40

2,030

-

พืน้ ทีผ่ ลิตและประกอบชุด ABCD

630

726

-

พืน้ ทีผ่ ลิต Tooling

918

7,420

-

พืน้ ทีเ่ ก็บสินค้า

2,020

8,545

-

พืน้ ทีใ่ ห้ YNPE เช่า

215

-

-

พืน้ ทีใ่ ห้ YNPI เช่า

15

-

-

พืน้ ทีใ่ ห้ AUP เช่า

2,880

-

-

พืน้ ทีใ่ ห้ STA เช่า

-

35

-

พืน้ ทีใ่ ห้ SUT เช่า

-

1,268.6

-

พืน้ ที่ใช้สอยรวม

27,704

29,096.6

-

ทีต่ งั ้
เนื้อทีร่ วม
กรรมสิทธิที์ ด่ นิ
พืน้ ทีผ่ ลิต (ตารางเมตร)
พืน้ ทีป่ ั ม๊ งานขึน้ รูปโลหะ (Press Shop)

5,600

5,600

***หมายเหตุ : เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ทางบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ได้ทาการย้ายสานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่
เลขที่ 42 สุขมุ วิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ มาตัง้ ยังบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 ตัง้ อยู่เลขที่
70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่ แก้ว ลาดกระบัง) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ได้ทาการย้ายสานักงาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ตัง้ อยู่เลขที่ 42 สุขมุ วิท
81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ มาตัง้ ยังบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 70 หมุ่ 1 ถนน
บางนาตราด (กิง่ แก้ว ลาดกระบัง) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานขนาด 15
ตารางเมตร
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด ได้ทาการย้ายทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 42 สุขมุ วิท 81 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ และโรงงาน ตัง้ อยู่เลขที่ 64 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาตัง้ ยังบริษทั ยาน
ภัณฑ์ จากัด (มหาชน) โรงงาน 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 70 หมุ่ 1 ถนนบางนาตราด (กิง่ แก้ว ลาดกระบัง) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานขนาด 215 ตารางเมตร
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3.2 ขัน้ ตอนการผลิ ต
บริษทั และบริษทั ย่อย มีขนั ้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ และ Tooling ดังนี้
ขัน้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะและ Tooling

ทัง้ นี้หน่วยงาน Tooling center จะมีระยะเวลาผลิต Tooling จนถึงการส่งมอบให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ เพื่อเข้ากระบวนการผลิตชิน้ ส่วน
เต็มรูปแบบ (Mass Production) ไม่เกิน 2 ปี ขึน้ อยู่กบั ความซับซ้อนของชิน้ งานและระยะเวลาทดลองประกอบรถยนต์ของลูกค้า
(Try Out Period)
3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ
วัตถุดบิ ทีส่ าคัญในการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสาหรับรถยนต์และชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะอื่น ได้แก่ เหล็กท่อ (Pipe) เหล็กแผ่น
(Sheet) เหล็กม้วน (Coil) เหล็กแท่งตัน (Bar) ชิ้นส่วนประกอบ (Component Part ) แม่พมิ พ์ (Tooling) โดยลูกค้า (ผู้ผลิต
รถยนต์) จะเป็ นผู้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กทีต่ อ้ งการ จากนัน้ ทางฝ่ ายจัดซือ้ ของบริษทั จะทาการเลือก
ซือ้ วัตถุดบิ โดยคานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดสาหรับบริษทั แล้วส่งตัวอย่างวัตถุดบิ ให้
ลูกค้าตรวจสอบคุณลักษณะว่าได้ตามมาตรฐานของลูก ค้าหรือไม่ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารทาระบบ AVL ( Approve Vender list )
เพื่อเป็ นการประเมินบริษทั คู่คา้ ว่าสามารถปฎิบตั ไิ ด้ตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ เป้ าไว้ในด้านต่างๆ หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบรับรองคุณภาพมาตรฐาน IATF 16949 ที่บริษัทมี บริษัทไม่ มนี โยบายที่จะผูกขาดการซื้อวัตถุดบิ แต่ละชนิดจากผู้จดั
จาหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกแหล่งวัตถุดบิ
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ บริษทั จะสังซื
่ อ้ เหล็กจากตัวแทนจาหน่ายวัตถุดบิ ของค่ายรถต่างๆ ในประเทศไทย เนื่องจากได้
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม รวมทัง้ ลดความเสีย่ งของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยงั เป็ นการ
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของวัตถุดบิ
บริษทั สามารถปรับราคาชิน้ งานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาวัตถุดบิ ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละราย ปั จจุบนั บริษทั มีการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ เหล็กจาก 4 ผู้จดั จาหน่ ายหลัก ได้แก่
บริษทั ซังโกะ (ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของต้นทุนเหล็กทัง้ หมด, บริษทั โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย)
จากัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของต้นทุนเหล็กทัง้ หมด,บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 15 ของ
ต้นทุนเหล็ก และบริษทั ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จากัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของต้นทุนเหล็กทัง้ หมด ตาม
ข้อตกลงอย่างไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างบริษัทฯกับผู้จดั จาหน่ าย ปกติราคาวัตถุดบิ จะถูกปรับเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน ตาม
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สภาวะอุปสงค์ – อุปทานของภูมภิ าคและในตลาดโลก และบริษทั ฯจะสามารถปรับราคาขายของชิน้ งานทุกๆ 6 - 8 เดือน และขอรับ
ค่าชดเชยย้อนหลัง หากราคาต้นทุนเหล็กปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงกว่าต้นทุนทีบ่ ริษทั ฯเสนอ ณ วันทีท่ าการกาหนดราคาขายในครัง้ ก่อน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling)
ส่วนแม่พมิ พ์ทางบริษทั ได้มกี ารซือ้ แบบทัง้ ชุดเข้ามาเพื่อทาการผลิต และสังซื
่ อ้ เป็ นวัตถุดบิ สาหรับใช้ในการผลิต Tooling
ได้แก่ เหล็กเหนียว และ เหล็กหล่อ ซึ่งฝ่ ายจัดซื้อของ YNP จะทาการวิเคราะห์เลือกวัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิต โดยคานึงถึง
คุณภาพ ปริมาณการผลิต และอายุการใช้งานของ Tooling นัน้ ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุน
และราคาทีเ่ หมาะสม
บริษัทฯ มีการทาระบบนโยบายคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจการโดยมีรายชื่อผูจ้ าหน่ ายวัตถุดบิ ( Vendor
List) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นบริษัทนาเข้าเหล็กจากต่างประเทศเพื่อจาหน่ าย (Trading) และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน
ISO/TS 16949 โดย YNP มีการส่งคาสังซื
่ ้อกระจายให้กบั ผู้จ าหน่ ายหลายราย เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีก ับ ผู้จ ัด
จาหน่ายดังกล่าว
3.4 เครือ่ งจักรและกาลังการผลิ ต
ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ
รายละเอียดเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ มีดงั นี้
เครือ่ งปัม๊ ชิ้ นส่วนขึน้ รูปโลหะ
-

ขนาด A Class (> 1,000 ตัน)

1

-

ขนาด B Class (601- 1,000 ตัน)

2

-

ขนาด C Class (351-600 ตัน)

27

-

ขนาด D Class (150-350 ตัน)

134

-

ขนาด E Class (<150 ตัน)

70

รวม

234

เครือ่ งเชื่อม (Welding Machine)
-

Robot Welding Machine

69

-

Other Welding Machine

260

รวม

329

เครือ่ งขึน้ รูป (Forming Machine)

35

เครือ่ งเจาะ (Drilling Machine)

60

เครือ่ งตัด (Cutting Machine)

42

เครือ่ งดัดท่อ (Pipe Bender Machine)

37

บริษทั และบริษทั ย่อยมีศกั ยภาพในการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะขนาดใหญ่ - เล็ก (A – E Class) โดยในปี 2562 มีอตั ราการ
ใช้กาลังการผลิตทีร่ อ้ ยละ 60 ของกาลังการผลิตสูงสุด
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต (Tooling)
รายละเอียดเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการออกแบบผลิต Tooling มีดงั นี้
เครือ่ งจักร
Small CNC Machine
Manual Machine
Wire Cut Machine
Checking CIM core
Press Machine for Die Trial

จานวน(เครือ่ ง)
5
17
3
1
7

3.5 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ :ไม่มี

4. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รบั การรับรองเกี่ยวกับระบบจัดการสิง่ แวดล้อม (Environment Friendly) ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2015
และได้มกี ารวางมาตราการในการลดปั ญหามลพิษในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดจากกระบวนการประกอบชิน้ ส่วน การขึน้ รูปโลหะ การทาสี
การล้างคราบไขมัน และจากกิจกรรมต่างๆภายในบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ด้านมลพิ ษน้า ได้มกี ารดาเนินการก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อบาบัดน้ าเสีย
จากห้องน้า, โรงอาหาร และกิจกรรมอื่นๆภายในโรงงาน ก่อนทีจ่ ะปล่อยออกสูค่ ลองสาธารณะ
2. ด้านมลพิ ษกากอุตสาหกรรม ได้มกี ารก่อสร้างโรงคัดแยกและเก็บขยะ โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
a. ขยะทัวไป
่ มีการว่าจ้างบริษทั ภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทาง อบต. เข้ามาทาการเก็บขนทุกวัน
b. ขยะรีไ ซเคิล มีก ารเรีย กประมูลบริษัทภายนอกที่ไ ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายมารับ ซื้อ เศษวัสดุ ท่เี หลือใช้จาก
กระบวนการผลิต เพื่อเพิม่ รายได้อกี ทางหนึ่ง
c. ขยะและของเสียอันตราย มีการว่าจ้างบริษทั ภายนอก ทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตในการขนย้ายของเสียอันตรายทีถ่ ูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้มาทาการขนย้ายกากของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตไปส่งยังผูร้ บั บาบัดของเสียอันตรายทีข่ อ
อนุ ญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายในกาจัดของเสียอันตรายด้วยวิธกี ารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
3. ด้านมลพิ ษอากาศ ได้มกี ารก่อสร้างระบบบาบัดอากาศแบบ Cyclone เพื่อบาบัดควัน ฟูม ทีเ่ กิดจากกระบวนการเชื่อม
ประกอบชิน้ ส่วน และระบบบาบัดอากาศแบบ Wet Scrubber เพื่อบาบัดกลิน่ ไอระเหยจากกระบวนการล้างคราบไขมัน
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ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญในการนาหลักบริหารความเสีย่ งมาใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการองค์กร มีการกาหนดหลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ และได้เน้นย้าถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งใน
ระดับสากล ซึง่ ได้มกี ารนาการบริหารแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์หลักในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นการประเมินผล
กระทบต่อผลประกอบกิจการของบริษทั ในด้านต่างๆ และการติดตามความเสีย่ งทีส่ าคัญต่อการดาเนินงานมาวางแผนให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจของบริษทั บริษทั ได้นาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึง่ อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเสีย่ งจากสภาวะเศรษฐกิจ
ความเสีย่ งจากการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าโลก จากผลกระทบของ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
สะท้อนจากการที่ IMF ปรับลดคาดการณ์อตั รา การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกภาพรวมในปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 3.70
เนื่องจากความขัดแย้งของนโยบายการค้าอาจทาให้ปริมาณการค้าโลกนัน้ ขยายตัว ได้ไม่มากเท่าทีค่ วร และส่งผลต่อการส่งออก
ยานยนต์ โดยเฉพาะประเทศคู่คา้ หลัก ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า เช่น กลุม่ ประเทศอาเซียนและออสเตรเลีย
ความเสีย่ งทีส่ หรัฐฯ จะขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้ายานยนต์และชิน้ ส่วน ตามมาตรา 232 ทีอ่ ตั รา 25% ซึง่ จะทาให้การ
ส่งออกยานยนต์และชิน้ ส่วนจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ ได้รบั ผลกระทบ ทัง้ นี้ไทยมีสดั ส่วนการส่งออกยานยนต์ไปสหรัฐฯ
ประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่าการส่งออกยานยนต์โดยรวมของไทย ขณะทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์ ไปสหรัฐฯ
ประมาณร้อยละ 14-15 ของมูลค่าการส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์โดยรวมของไทย
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตและความต้องการยานยนต์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ าที่
ปั จจุบนั กาลังได้รบั ความนิยมในต่างประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลให้ความต้องการรถยนต์และชิน้ ส่วนรถยนต์ใช้น้
ามันลดลง ในอนาคตโดยคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้ าน่าจะเข้ามามีบทบาทสาคัญในอีกไม่เกิน 20 ปี ขา้ งหน้า ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการ
ไม่มกี ารปรับตัวเตรียมความพร้อมทีด่ พี อ อาจส่งผลวิกฤต ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตได้ทงั ้ นี้คาดว่าภาคการ
ส่งออกยานยนต์และ ชิน้ ส่วนจะได้รบั ผลกระทบเป็ นอันดับแรกก่อนจะกระทบต่อภาคการผลิตเพือ่ จาหน่าย ภายในประเทศใน
ภายหลัง
1.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถต่างๆ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ อื่นๆ
ดังนัน้ หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคัดเลือกผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน หรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการขายรถยนต์ใน
ประเทศ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษทั พยายามรักษาความสัมพันธ์ดี กับกลุ่ม
ลูกค้าค่ายรถยนต์ต่างๆ ทุกราย เช่น ค่ายรถโตโยต้า เราเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้โตโยต้ามาเป็ นระยะเวลานานกว่า 56 ปี และ
ได้รบั ความไว้วางใจตลอดมา แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ก็พยายามทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนรายได้จากค่ายรถอื่นๆ เข้ามา รวมทัง้ บริษทั ฯ
ได้มุ่งทาตลาดไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยานยนต์ด้วย ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยมีการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆลง สร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพระดับโลก และส่ง
มอบตรงเวลา เพื่อประโยชน์สงุ สุดต่อลูกค้า
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1.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเหล็กทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ และทีผ่ ่าน
มามีความผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจทาให้ต้นทุนเกิดความผันผวนของราคา
เหล็ก ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการสังซื
่ อ้ เหล็กซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักจากผูจ้ าหน่ ายวัตถุดบิ เหล็กรายใหญ่ ซึง่ อยู่ในกลุ่มของค่าย
รถโตโยต้า ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งบริษั ทสามารถปรับราคาชิ้นงานได้หากราคาวัตถุดบิ มีการ
เปลีย่ นแปลง โดยจะปรับราคาชิน้ งานได้ทุกๆ 6 – 8 เดือน และสามารถปรับราคาค่าชดเชยย้อนหลัง หากราคาเหล็กปรับตัว
ขึน้ กว่าราคาทีต่ กลงกันในเบือ้ งต้นในรูปแบบของการเพิม่ หรือลดหนี้ทถ่ี อื เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วย
ข้อตกลงนี้กจ็ ะช่วยลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ได้
1.4 ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
บริษัทฯดาเนินธุรกิจและมีรายได้หลักมาจากการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์เป็ นหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มี
คู่แข่งจานวนมากราย ทัง้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศและผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าบริษทั จะสามารถคงความเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ได้ เนื่องด้วย บริษทั มีกระบวนการผลิต
ทีค่ รบวงจร และได้มาตรฐาน IATF 16949 / ISO 14001 ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการออกแบบ จัดทาTooling จนถึงการผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูป
โลหะ การได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผูอ้ อกแบบและพัฒนา จากประเทศญี่ป่ ุน ตลอดจนการเป็ นคู่คา้ กันมานาน
ระหว่างบริษทั ฯและลูกค้ารายใหญ่ซง่ึ มีความคุน้ เคย มันใจในคุ
่
ณภาพสินค้า ความชานาญทางด้านเทคนิคและการส่งมอบสินค้าที่
ตรงต่อเวลาตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากจุดแข็งตรงนี้บริษทั จึงมีความมันใจว่
่ าจะสามารถรักษาการเป็ น
ผูน้ าในธุรกิจนี้ได้อย่างยังยื
่ นและตลอดไป
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากการมีผบู้ ริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว
กลุ่มตระกูลพันธ์พาณิชย์ ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ก่อตัง้ บริษัทฯและเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นกลุ่มที่วงการค่าย
รถยนต์ต่างๆ ให้การยอมรับ มีประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ทย่ี าวนานมากว่า 66 ปี มีวสิ ยั ทัศน์ใน
การบริหารงานอย่างมืออาชีพอันเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า จนได้รบั การยอมรับจากกลุ่มผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์หรือค่ายรถยนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ผูร้ ่วมทุนจากต่างประเทศ และผูป้ ระกอบการที่เป็ น
supplier/ Maker ต่างๆ ยอมรับ บริษทั ฯมีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นรูปแบบชัดเจน เพื่อรองรับกับทีมผูบ้ ริหารทีม่ ี
ประสบการณ์มคี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมมีความรูค้ วามสามารถในการดาเนินธุรกิจและมากด้วยประสบการณ์ ปั จจุบนั บริษทั ได้เข้าสู่ยุค
Generation 2 เข้ามาบริหารโดยได้มกี ารบริหารจัดการทีเ่ ป็ นระบบมากขึน้
ตลอดจนมีการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมันใจได้
่
ว่าทีมผูบ้ ริหารหลักของกลุ่มฯ สามารถทีน่ าพาองค์กรบริษทั ไปสูจ่ ุดหมายตามวิสยั ทัศน์ทไ่ี ด้วางไว้ บริษทั จึง
ยังมีความจาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องมีการบริหารโดยกลุ่มฯต่อไป
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.1 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ปั จจุบนั บริษัทได้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ใหม่หลังจากได้ขอความอนุ เคราะห์จากสถาบันหลัก ซึ่งทาให้อตั ราดอกเบีย้ ต่ ากว่าเดิม
ส่งผลทาให้ต้นทุนการเงินของบริษทั ลดลง บริษทั สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดขี น้ึ และบริษทั ยังเชื่อว่าความผันผวนของ
อัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ได้
3.2 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทฯ มีหนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งปั จจัยดังกล่าวข้างต้น อาจจะเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินกิจการต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารของบริษทั ยังมีความเชื่อมันว่
่ า จะไม่มปี ั ญหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจ โดยบริษทั พยายามเพิม่ รายได้ โดยขยายไปยังกลุ่ มอุตสาหกรรมต่างๆ นอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง
จากปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ จะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษทั ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีความมันใจว่
่ าจะไม่มปี ั ญหาดังกล่าวนี้อย่างแน่นอน
3.3 ความเสีย่ งจากการให้สนิ เชื่อ
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ยังเป็ นกลุ่มบริษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ทม่ี ฐี านะการเงินทีม่ นคง
ั ่ อีกทัง้ ยังติดต่อซือ้ ขายกัน
มานาน ดังนัน้ บริษัทคาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ ถึงอย่างไรก็ตาม ก็
อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้าง ดังนัน้ บริษัทฯจึงได้มีการบริหารความเสี่ ยงโดยมีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่
เหมาะสม ซึง่ วิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตนามาเป็ นสมมติฐานในการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอ
3.4 ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกูย้ มื เงิน
ในปี น้ี บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบั สถาบันการเงินหลัก ทัง้ การชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว
4. ความเสี่ยงด้านผูล้ งทุน
ความเสีย่ งจากการขาดทุนสะสม ในปี น้บี ริษทั ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยการทีบ่ ริษทั ขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานานทาให้บริษทั ไม่สามารถจ่ายปั นผลให้กบั ผู้ถอื หุน้ ได้ ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมันต่
่ อผลประกอบการของบริษทั ฯ แต่
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มี แนวทางในการแก้ปัญหาที่ชดั เจนในอนาคต เพื่อให้บริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีเหมือ นเดิม
ปั จจุบนั หุน้ ของบริษทั ฯได้มกี ารหยุดพักการซือ้ ขาย เนื่องจากปั ญหาทางด้านงบการเงิน ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมันต่
่ อผล
ประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้พยายามดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างเร่งด่วน และได้กาหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อให้อนาคตอันใกล้บริษทั ฯ กลับมามีผลประกอบการทีด่ เี หมือนเดิมได้ และหุน้ สามารถกลับเข้ามา
เทรดได้ตามปกติ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1. สิ นทรัพย์ถาวร และสิ ทธิ การเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์เป็ นทีด่ นิ อาคารสานักงาน โรงงาน รวมถึงเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินการ และสิทธิการเช่า มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิรวมเท่ากับ 2,499,063,693 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการสิ นทรัพย์

ที่ตงั ้ สิ นทรัพย์

ที่ดิน
1.ทีต่ งั ้ โรงงาน YNP (F1) 1)
เนื้อที่ 9 ไร่ 26 ตร.วา
(ฉ.12026)
2.ทีด่ นิ เปล่า
เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา
(ฉ.58809,58810,58811)
3.ทีด่ นิ เปล่า
เนื้อที่ 21 ไร่ 39 ตร.วา
(ฉ.58812,58813,58814)
4.ทีด่ นิ เปล่า
เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา
(ฉ.36297)
5.ทีด่ นิ เปล่า
เนื้อที่ 38 ไร่ 22 ตร.วา (ฉ.
58791,58792,58793,58794,58795,58796,58797)
6.ทีต่ งั ้ โรงงาน YNP (F2)
เนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 25 ตร.วา
(ฉ.1491)
7.ทีต่ งั ้ โรงงาน YNP (F3)
เนื้อทีร่ วม 219 ไร่ 1 งาน 3 ตร.วา.
( ฉ.1539, ฉ.1546, ฉ.27887)

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ต.หนองจอก
อ.บ้านโพธิ ์
จ.ฉะเชิงเทรา

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของ
ทรัพย์สิน

เจ้าของ

174,048,000 หลักประกันเงินกู้
ระยะยาว

เจ้าของ

หลักประกันเงินกู้
บริษทั ย่อย

เจ้าของ

หลักประกันเงินกู้
บริษทั ย่อย

เจ้าของ

หลักประกันเงินกู้
บริษทั ย่อย

เจ้าของ

28,882,000

-

เจ้าของ

533,411,895

เจ้าของ

789,327,000

เจ้าของ

875,476,752 หลักประกันเงินกู้
ระยะยาว

หลักประกันเงินกู้
ระยะยาว
หลักประกันเงินกู้
ระยะยาว
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เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน

เจ้าของ

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
(ล้านบาท)
94,694,526

แบบพิ มพ์

เจ้าของ

41,339,496

ยานพาหนะ

เจ้าของ

487,222

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้สานักงาน

เจ้าของ

875,926

งานระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ

9,800,402

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเ้ ช่า

2,700,000

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเ้ ช่า

3,600,000

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเ้ ช่า

951,600

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเ้ ช่า

768,000

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผูเ้ ช่า

1,320,000

ต.บึงทองหลาง
อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

ผูเ้ ช่า

996,000

รายการสิ นทรัพย์

สิ ทธิ การเช่า
1.สิทธิการเช่า YNP (F1)
เนื้อทีร่ วม 8 ไร่ 1 งาน
(ฉ.12027, ฉ.21021, ฉ.93370, ฉ.75378, ฉ.
75379, ฉ. 75380, ฉ.75381, ฉ.75382 ฉ.75383,
75384)
2.สิทธิการเช่า YNP (F2) 3)
เนื้อทีร่ วม 8 ไร่ 25 ตร.วา
(ฉ.1490)
3.สิทธิการเช่าโรงงาน Tooling center 4)
เนื้อทีร่ วม 7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา
(ฉ.1210,ฉ.20043)
4.สิทธิการเช่าทีจ่ อดรถ YNP (F1)5)
เนื้อทีร่ วม 3 งาน 340 ตร.วา
(ฉ.7606 ฉ.1204)
5.สิทธิการเช่าทีจ่ อดรถ YNP (F2) 6)
เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา
(ฉ.1490)
6.สิทธิการเช่ากรรมการ 7)
- พืน้ ทีจ่ ดั เก็บเอกสาร
เนื้อที่ 1,228.50 ตร.เมตร.

ที่ตงั ้ สิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพันของ
ทรัพย์สิน
หลักประกันเงินกู้
ระยะยาว
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รายการสิ นทรัพย์

ที่ตงั ้ สิ นทรัพย์

การให้เช่าสิ ทธิ พนื้ ที่อาคารและโรงงาน
1.สิทธิการเช่าอาคารสานักงาน (STA) YNP (F2) 8) ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
เนื้อทีร่ วม 35 ตร.เมตร (ฉ.1491)
จ.สมุทรปราการ
2.สิทธิการเช่าอาคารสานักงาน (YSP) YNP (F3) 9) ต.หนองจอก
อ.บ้านโพธิ ์
เนื้อทีร่ วม 45 ตร.เมตร (ฉ.27887)
จ.ฉะเชิงเทรา
3.สิทธิการเช่า (โชนัน) YNP(F2) 10)
ต.ราชาเทวะ
- พืน้ ทีโ่ รงงาน เนื้อที่ 715 ตรม.
อ.บ้านโพธิ ์
- อาคารสานักงาน เนื้อที่ 250 ตรม. พืน้ ทีโ่ รงงาน จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ 40 ตรม.เนื้อทีร่ วม 290 ตรม.
- พืน้ ทีโ่ รงงาน เนื้อที่ 968.61 ตรม.
4.สิทธิการเช่า (เอเชีย่ ยูนิตพ้ี ารท์) YNP(F1) 11)
ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
- พืน้ ทีโ่ รงงาน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา
จ.สมุทรปราการ
(ฉ.75378, ฉ. 75379, ฉ. 75380)
- อาคารสานักงาน (ฉ.12026)
- พืน้ ทีจ่ อดรถ
ต.ราชาเทวะ
5. สิทธิการเช่า (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) YNP
อ.บางพลี
- พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครื่อง ATM
จ.สมุทรปราการ
6.สิทธิการเช่าอาคารสานักงาน (YNPI)YNP (F1) 12) ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
เนื้อทีร่ วม 15 ตร.เมตร
จ.สมุทรปราการ
(ฉ.12026)
7.สิทธิการเช่า (YNPE) YNP(F2) 13)
- อาคารสานักงาน YNP(F1)
เนื้อที่ 215 ตรม. (ฉ.12026)
- พืน้ ทีโ่ รงงาน Tooling center
เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา (ฉ.1210,ฉ.20043)

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
(ล้านบาท)

ผูใ้ ห้เช่า

224,175

ผูใ้ ห้เช่า

205,875

ผูใ้ ห้เช่า

4,238,266

ผูใ้ ห้เช่า

2,099,0200

ผูใ้ ห้เช่า

120,000

ผูใ้ ห้เช่า

126,000

ผูใ้ ห้เช่า

4,907,280

ภาระผูกพัน
ของ
ทรัพย์สิน

-

หมายเหตุ : บริษทั ฯได้จดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินกูร้ ะยะสัน้ และเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
1) YNP F1 ตัง้ อยู่บนเนื้อทีท่ งั ้ หมด 17 ไร่ 1 งาน 26 ตร.วา. โดยบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี ่ นิ จานวน 9 ไร่ 26 ตร.วา
และได้เช่าทีด่ นิ เนื้อที ่ 8 ไร่ 1 งาน จากบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที ่ 31
ธันวาคม 2562 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญาจานวน 225,000 บาท ต่อเดือน และมีสาระสาคัญอืน่ ดังนี้
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- ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งผูเ้ ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เมือผู
่ ใ้ ห้เช่าตกลงขายทีด่ นิ ทีให้
่ เช่าให้แก่ผอู้ นื ่ ก่อนครบ
กาหนดสัญญาเช่า เพือ่ ให้ผเู้ ช่าเตรียมตัวออกจากทีด่ นิ และผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบด้วย ว่าจะตกลงขายให้ผใู้ ด เป็นเงิน
จานวนเท่าไร เพือ่ ให้ผเู้ ช่ามีโอกาสตกลงซื้อได้ก่อน หากเห็นว่าเป็ นราคาสมควร
2) บริษทั ฯ ได้จาหน่ายทีด่ นิ ให้กบั บริษทั แลนด์ แอนด์ ริช คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกซึง่ ไม่มสี ว่ นเกียวข้
่ องกับ
บริษทั ฯ ในราคาตลาด 15,824,000 บาท โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ วันที ่ 17 ธันวาคม 2561
3) บริษทั ฯได้เช่าทีด่ นิ เนื้อที ่ 8 ไร่ 25 ตร.วา เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีว่ างเครือ่ งจักรและทีจ่ อดรถโดยมีระยะเวลาเช่าจานวน 5 ปี โดย
มีเงือ่ นไขสัญญาเป็ นสองช่วงด้วยกัน สัญญาช่วงที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 18 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 17 ตุลาคม 2563 สัญญาช่วงที ่ 2 ระหว่าง
วันที ่ 18 ตุลาคม 2563 ถึง วันที ่ 17 ตุลาคม 2565 มีอตั ราค่าเช่าเป็ นจานวน 300,000 /เดือน
4) บริษทั ฯได้สทิ ธิการเช่าทีด่ นิ เนื้อที ่ 7 ไร่ 3 งาน จากบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็ นทีตั่ ง้ หน่วยงาน Tooling Center โดย
สัญญามีระยะเวลา 20 ปี นับแต่วนั ที ่ 25 มิถุนายน 2545 ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีภาระผูกพันค่าเช่ าตามสัญญาเป็ นจานวน 79,300 บาทต่อ
เดือนจนครบกาหนดสัญญา (วันที ่ 25 มิถุนายน 2565)
5) บริษทั ฯได้เช่าทีด่ นิ เนื้อทีร่ วม 3 งาน 340 ตร.วา เพือ่ ใช้เป็ นทีจ่ อดรถโรงงาน 1 โดยแบ่งออกเป็ น 2 สัญญา ประกอบด้วย
สัญญาที ่ 1 เนื้อทีร่ วม 3 งาน 40 ตร.วาสัญญามีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันที ่ 31 สิงหาคม 2562
โดยมีอตั ราค่าเช่าเป็ นจานวน 44,000 บาท ต่อเดือน สัญญาที ่ 2 เนื้อทีร่ วม 300 ตร.วาสัญญามีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที ่ 1
กันยายน 2558 ถึง วันที ่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีอตั ราค่าเช่าเป็ นจานวน 20,000 บาท ต่อเดือนตลอดอายุสญ
ั ญาและทัง้ สองสัญญา
มีสาระสาคัญอืน่ ดังนี้
- ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งผูเ้ ช่าทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน เมือ่ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขายทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่าให้แก่ผอู้ นื ่ ก่อนครบ
กาหนดสัญญาเช่า เพือ่ ให้ผเู้ ช่าเตรียมตัวออกจากทีด่ นิ และผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบด้วย ว่าจะตกลงขายให้ผใู้ ด เป็ น
เงินจานวนเท่าไร เพือ่ ให้ผเู้ ช่ามีโอกาสตกลงซื้อได้ก่อน หากเห็นว่าเป็ นราคาสมควรและหากผูเ้ ช่าปฏิเสธหรือเมือ่ พ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวผูใ้ ห้เช่าจึงจะเสนอขายบุคคลอืน่
6) บริษทั ฯได้เช่าทีด่ นิ เนื้อทีร่ วม 2 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา เพือ่ เป็ นทีจอดรถของโรงงาน
่
2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประกอบด้วย
สัญญาที ่ 1 เนื้อทีร่ วม 2 ไร่ 2 งาน สัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที ่ 31 ตุลาคม 2563 มีภาระ
ผูกพันค่าเช่าตามสัญญาจานวน 80,000 บาทต่อเดือน สัญญาที ่ 2 เนื้อทีร่ วม - ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่
วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที ่ 31 มกราคม 2564 มีภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญาจานวน 30,000 บาทต่อเดือน และมี
สาระสาคัญอืน่ ดังนี้
- ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งผูเ้ ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เมือ่ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขายทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่าให้แก่ผอู้ นื ่ ก่อนครบกาหนด
สัญญาเช่า เพือ่ ให้ผเู้ ช่าเตรียมตัวออกจากทีด่ นิ และผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบด้วย ว่าจะตกลงขายให้ผใู้ ด เป็ นเงิน จานวน
เท่าไร เพือ่ ให้ผเู้ ช่ามีโอกาสตกลงซื้อได้ก่อน หากเห็นว่าเป็ นราคาสมควร
7) บริษัทฯ ได้เช่าโกดังกรรมการเพือ่ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที ่ 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2562มีภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญาจานวน 83,000 บาทต่อเดือน
8) บริษทั ฯ ให้บริษทั ร่วม YSP เช่าพื้นทีเพือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงาน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิกายน
2559 จนถึงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2561 มีภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญา จานวน 41,145 บาท ต่อเดือน
9) บริษทั ฯได้ให้บริษทั ร่วม โชนัน เช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงาน และพื้นทีใ่ นการผลิตจานวน 4 สัญญาประกอบด้วย
สัญญาเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงาน เนื้อที ่ 10 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กันยายน 2560 ถึง วันที ่ 31 สิงหาคม 2562 อัตราค่าเช่าจานวน 6,500 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้ในการผลิต เนื้อที ่ 705 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) โดยมีระยะเวลา
เช่า 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที ่ 31 ตุลาคม 2562 อัตราค่าเช่าจานวน 225,600 บาทต่อเดือน
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สัญญาเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงานและพี้นทีใ่ นการผลิต เนื้อที ่ 290 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บริษทั ยานภัณฑ์
จากัด(มหาชน) โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที ่ 1 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่าจานวน 100,000 บาท
ต่อเดือน
สัญญาเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นพี้นทีใ่ นการผลิต เนื้อที ่ 968.60 ตร.เมตร ณ โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน)
โดยมีระยะเวลาเช่า 3 เดือน ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราค่าเช่าจานวน 309,955.20 บาทต่อ
เดือน
10) บริษทั ฯ ให้บริษทั AUP เช่าพื้นทีเพือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงานและเพือ่ การผลิต โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่
1 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที ่ 30 กรกฎาคม 2562 มีภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญา จานวน 170,000 บาท ต่อเดือน สัญญาที ่ 2
นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2562 ภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญา จานวน 177,300 บาท ต่อเดือน
สัญญาที ่ 3 นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ภาระผูกพันค่าเช่าตามสัญญา จานวน 217,300 บาท ต่อเดือน
11) บริษทั ฯได้ให้บริษทั ย่อย YNPI เช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงาน เนื้อที ่ 15 ตร.เมตร ณ โรงงาน 1 บริษทั ยานภัณฑ์
จากัด(มหาชน) โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าจานวน 10,500
บาทต่อเดือน
12) บริษทั ฯได้ให้บริษทั ย่อย YNPE เช่าพื้นทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นอาคารสานักงาน เนื้อที ่ 15 ตร.เมตร ณ โรงงาน 1 บริษทั ยานภัณฑ์
จากัด(มหาชน) โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าจานวน 10,500
บาทต่อเดือน
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2. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทั ย่อย
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกัน กลุ่มประเภทงานขึน้ รูปโลหะประเภทต่างๆ ตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยการ
ลงทุนมุ่งเน้นในธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการร่วมลงทุนกับ
บริษทั ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายดังต่อไปนี้
1) เป็ นกลุ่มทีม่ ที มี ผูบ้ ริหารและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
2) กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นเจ้าของลิขสิทธิและมี
์ สนิ ค้าเป็ นของตนเอง หรือ มีโนฮาวน์ (Know how)
3) เป็ นกลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน หรือสายสัมพันธ์ ทีส่ ามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
4) กลุ่มทีม่ คี วามรู้ และทางด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการผลิต หรือเครื่องจักร
5) กลุ่มทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการและต้องการร่วมทุน โดยธุรกิจนัน้ มีแนวโน้ มทางด้านการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง
6) เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และมีระบบกากับดูแลทีด่ ี
บริษทั

บริษทั ย่อย
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด (YNPE)
บริษทั ยานภัณฑ์อนิ เตอร์เนชันเนล
่
จากัด
(YNPI)
บริษทั อื่น
บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด (YSP)
บริษทั ข้าวรัชมงคล จากัด

ประเภทธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนถือหุน้
(%)

เงินลงทุนตามวิธี
สัดส่วนได้เสีย
(ล้านบาท)

ผลิตชิน้ ส่วนประกอบ
Tradiing Raw Material
Part

300

100

-

240

100

-

ผลิตชุดท่อไอเสีย
ตัวแทนจาหน่ายท่อ (Pipe)
ค้าข้าวและโรงสีขา้ ว

1,414

0.55

-

5

2

-

รวมทัง้ สิ้ น

-
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การบริหารงานในบริษทั ย่อย
แนวทางการในการบริหารบริษทั ย่อย บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ได้มกี ารวางแนวทางการบริหาร
หลักไว้อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม โดยมีนโยบายหรือแผนทางธุรกิจจากบริษทั แม่เป็ นผูก้ าหนดบริบทต่างๆ ให้การ
บริหารจัดการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมีทมี งานบริหารไว้สาหรับกากับดูแลโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องจะจากัดเฉพาะธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่ องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั หรือเพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นโยบายในการลงทุน
จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ โดยการ
ลงทุนต้องผ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามขอบเขตอานาจการอนุมตั ิ
ตามทีก่ าหนด สาหรับนโยบายการบริหารของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง จะเป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั จะส่งตัวแทนเข้าเป็ นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน
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ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อที่ 1 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินแห่งหนึง่ ได้ยื่นฟ้องบริษัท จากการที่บริษัทผิดนัดการจ่ายชาระหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างจ่าย โดยมีทนุ ทรัพย์ที่ฟอ้ งร้อง 118.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 18 ต่อ
ปี ของต้นเงิน 113.90 ล้านบาท ชาระ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลจังหวัด
พระโขนงและยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีตอ่ ศาลอุทธรณ์กลาง ซึ่งศาลอุทธรณ์กลางได้ส่งั รับอุทธรณ์ของบริษัทและ
คาร้องขอทุเลาการบังคับคดีไว้เรียบร้อยแล้ว คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์กลาง ต่อมาศาลอุทธรณ์
กลางได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้
ยื่นฎีกาและยื่นคาร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎี กา และศาลฎีกาได้อนุญาตให้ บริษั ทยื่ นฎี กาได้ และรับฎีกาของไว้
พิจารณา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ปั จจุบนั คดีจึงอยู่ในระหว่างนัดฟั งคาพิพากษาของศาลฎีกาในวันที่ 10 มีนาคม
2563
ข้อที่ 2 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินแห่งที่ 2 ได้ยื่นฟ้องบริษัท จากการที่บริษัทผิดนัดการจ่ายชาระหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างจ่าย โดยมีทนุ ทรัพย์ที่ฟอ้ งร้อง 195.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 18 ต่อ
ปี ของต้นเงิน 183.07 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลฏีกาพิเคราะห์แล้วมีคาสั่งไม่รบั ฏีกา เนื่องจากมี
ความเห็นว่าไม่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะและไม่เป็ นปั ญหาสาคัญที่ศาลฏีกาควรรับวินิจฉัย ปั จจุบนั บริษัทอยู่ใน
ขัน้ ตอนการเจรจาไกล่เกลีย่ กับทางสถาบันการเงินแห่งนีอ้ ยู่
ข้อที่ 3 บริษัทดาเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่ออดีตกรรมการบริษัทย่อย(YNPE) จานวน 2 รายแล้ว ในวันที่ 17
สิงหาคม 2560 ศาลได้พิพากษาว่าอดีตกรรมการ มีความผิด ให้ลงโทษ จาคุกเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 66 เดือน ต่อมาวันที่ 12
มกราคม 2561 บริษัท (YNP) และบริษัทย่อย( YNPE) ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา
ลงโทษ ต่อมาและเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์ ได้อา่ นคาพิพากษาและพิพากษาว่ายกฟ้องอดีตกรรมการ
บริษัทย่อย(YNPE) จานวน 2 ราย โดยบริษัทปั จจุบนั ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษอดีตกรรมการ
บริษัทย่อย(YNPE) จานวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว โดยยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ปั จจุบนั คดีจึงอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกา
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
บริษทั
ประกอบธุรกิ จ

: บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”, “YNP”)
: ผลิตชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1.ชุดท่อไอเสีย (Exhaust System)
2.ชุดขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช (Accelerate Brake Clutch Pedal; ABC)
3.ชิน้ ส่วนขึน้ รูปโลหะสาหรับรถยนต์ และอื่นๆ (Press Part)
ส่งจาหน่ ายโรงงานประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturing) และผูค้ า้ ชิน้ ส่วน
อะไหล่รถยนต์ทวประเทศ
ั่
(REM: Replacement Equipment Manufacturing) โดยมีบริษทั
ย่ อ ยเป็ น ผู้อ อกแบบและผลิต เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แ ก่ แม่ พิม พ์ (DIE)
อุปกรณ์จบั ยึดที่ใช้ในการประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์ (JIG) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพชิน้ งาน
(C/F: Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment)
เลขทะเบียนบริษทั
: 0107574700165
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ : 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว – ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ : 0 2316 7776-7, 0 2316 9145
โทรสาร
: 0 2316 9146, 0 2750 3813
ที่ตงั ้ โรงงาน 1
: 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว – ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์โรงงาน 1
: 0 2316 7776-7, 0 2316 9145
โทรสาร
: 0 2316 9146, 0 2750 3813
ที่ตงั ้ โรงงาน 2
: 3 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว – ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์โรงงาน 2
: 0 2175 2113, 0 2738 4070 - 79, 0 2738 4506 – 10
โทรสาร
: 0 2326 6425
ที่ตงั ้ โรงงาน 3
: 55 หมู่ 3 ตาบลหนองจอก อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์โรงงาน 3
: 0 3857 8214 – 6, 0 3857 8855
โทรสาร
: 0 3857 8846
โฮมเพจบริษทั
: www.yarnapund.com
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บริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
ที่ตงั ้ YNPI
โทรศัพท์ YNPI
โทรสาร

: บริษทั วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริง่ จากัด (“YNPE”)
: 0115544001846
: 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว – ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 0 23164447-8
: 0 23164449
: บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (“YNPI”)
: 0105545021760
: 70 บางนา-ตราด กม.ที่ 12 ถนนกิง่ แก้ว – ลาดกระบัง ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 0 2316 7776-7
: 0 2316 9146
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริ ษท
ั

ปั จจุบนั บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้ว 1,600 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2562 แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,600 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
2. ผูถ
้ ือหุ้น

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ:

1) กลุ่มพันธ์พาณิชย์ ประกอบด้วยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ นามสกุลเดียวกันและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด 16 ราย ได้แก่ นางจาลอง พันธ์พาณิชย์,
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์, นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอรสโรชยา บุนนาค, นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล, นางอัมพร นิลภิรมย์ ,
นางพรจิต พันธ์พาณิชย์, นางสาวพิไลพรรณ ลัธธนันท์, นางวันทนา พันธ์พาณิชย์, นายไพศาล อังคเศกวิไล
นายกิตติภทั ร์ พันธ์พาณิชย์ , นางสาวแก้วกาญจน์ พันธ์พาณิชย์ , นางสาวอัจฉราพร พันธ์พาณิชย์, นางสาวภาวาส นิลภิรมย์,
นางสาวนฤมล อังคเศกวิไล ,นางดวงหทัย ฑัง
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3. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย แต่ทงั ้ นี้
การจ่ายเงินปั นผลต้องนาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั โดยต้อง ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการ
ชาระเงินกูส้ ถาบันการเงินต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการกูย้ มื ซึง่ การพิจารณาดังกล่าวจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
4. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อย คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือ
เทียบกับงบลงทุนของบริษทั ย่อย โดยการจ่ายเงินปั นผลทุกคราว บริษทั ย่อย YNPE และ YNPI ต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
อย่างน้อยหนึ่งในยีส่ บิ ของเงินกาไรสุทธิซง่ึ บริษทั ทามาหาได้จากกิจการของบริษทั จนกว่าทุนสารองนัน้ จะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจานวนทุนของบริษทั หรือมากกว่านัน้
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โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และ คณะกรรมการ
4 ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าทีด่ งั นี้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสัมพันธ์
นายพริษฐ์
นายเคียง
นางอมรรัตน์
นางอัมพร
นางพรจิต
พลโทไตรรัตน์
นางสาวกัญญา
พลตารวจตรีวนั ชัย
นายปิ ยพร
พลตารวจตรีลอื ชัย

** พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
พลตารวจตรีวนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์
นายเคียง บุญเพิม่
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
นายปิ ยพร ลิม้ เจริญ
พลตารวจตรีลอื ชัย สุดยอด

ตาแหน่ ง
พันธ์พาณิชย์
พันธ์พาณิชย์
บุญเพิม่
อังคเศกวิไล
นิลภิรมย์
พันธ์พาณิชย์
ปิ่ นมณี
บุศยารัศมี
วิสทุ ธินนั ท์
ลิม้ เจริญ
สุดยอด

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ลงมติกาหนดกรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั เป็ นดังนี้ “นายสัมพันธ์ พันธ์
พาณิชย์, นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์, นางอัมพร นิลภิรมย์ และนางพรจิต พันธ์พาณิชย์ กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั ”
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

บริหารจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
ก าหนดเป้ า หมาย แนวทาง นโยบาย และแผนงานของบริษัท ควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลการบริห ารและการจัด การของ
คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรื่อง
ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิก
บริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการซือ้ และขายสินทรัพย์ทส่ี าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามทีห่ น่วยงานราชการอื่น
ๆ กาหนด
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มี
อานาจหน้าทีบ่ ริหารจัดการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใ ต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจดังกล่าวได้ ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้มอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลอื่นทาหน้าทีแ่ ทนในเรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุรกิจ การมอบอานาจดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มกี รรมการอิสระหรือ
กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบคัดค้าน
การมอบอานาจนัน้ ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชดั เจน ทัง้ นี้ การมอบอานาจ
ดังกล่าวจะต้องกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูร้ บั มอบอานาจไว้อย่างชัดเจนและต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ผู้รบั มอบอานาจสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรื อบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
พิจารณาอนุ มตั ิในการนาสินทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็ นประกัน หรือเข้าค้าประกันใดๆ ที่
ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษทั
พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ
พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอานาจภายในบริษทั
ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร โดยให้มคี วามตัง้ ใจและความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ าน
จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทเ่ี ชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
กากับดูแลกิจการให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม
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(13)

รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายสัมพันธ์
นายพริษฐ์
นางอัมพร
นางพรจิต

ตาแหน่ ง
พันธ์พาณิชย์
พันธ์พาณิชย์
นิลภิรมย์
พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

ก าหนดนโยบาย ทิศ ทาง กลยุ ท ธ์ และหลัก ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้ส อดคล้อ งกับ เป้ า หมายที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มอี านาจดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
จัดทาโครงสร้างองค์กร อานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การ
ฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษทั ยกเว้นตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทก่ี รรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอเพื่อกลันกรองก่
่
อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
ตรวจสอบ ติด ตามการดาเนิน นโยบาย และแนวทางบริหารงานต่ างๆ ของบริษัท ที่ก าหนดเอาไว้ให้เ ป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอานาจพิจารณา กลันกรอง
่
การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อน
นาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
มีอานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารกูย้ มื เงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน รวมทัง้ การชาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซือ้ ทีด่ นิ หรือทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง การ
จัดซือ้ เครื่องจักร และทรัพย์สนิ อื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า
300 ล้านบาท โดยให้นาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่กาหนด ให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
มีอานาจพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษทั มีอานาจอนุมตั ทิ างการ

เงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

45 | P a g e

อนึ่ง การอนุมตั ริ ายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มตั ิรายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด (ตาม
ข้อบังคับบริษทั และตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ) ทากับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามปกติธุรกิจทีม่ กี ารกาหนดขอบเขตชัดเจน ทัง้ นี้ สาหรับรายการทีก่ รรมการบริหาร หรือ
บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง มีส่ ว นได้เ สีย หรือ อาจมีค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดกับ บริษัท ฯ หรือ บริ ษัท ย่ อ ย ให้
กรรมการบริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ ง

พลโทไตรรัตน์
นางสาวกัญญา

ปิ่ นมณี
บุศยารัศมี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายปิ ยพร
พลตารวจตรีวนั ชัย

ลิม้ เจริญ
วิสทุ ธินนั ท์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

** พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พลตารวจตรีวนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์ ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายปิ ยพร ลิม้ เจริญ
ลาออก จากกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : นางสาวจันทรา เจษฎาพิทกั ษ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มหี น้าที่รบั ผิดชอบตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานมีมาตรฐานทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บริษทั ฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ โดยมีขอบเขตหน้าทีด่ งั นี้
(1)

(2)
(3)
(4)

สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไปและมี
่
การ
เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตร
มาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจ ารณาคัด เลือ กและเสนอแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เบื้อ งต้น ต่ อ คณะกรรมการสรรหา รวมถึง พิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สานักงานสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

เข้าร่วมประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 4 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบ
บัญชีในเรื่องต่าง ๆ
พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
ซึง่
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บ ริษัท มีร ะบบการบริหารความเสี่ย ง (Risk Management) ที่เ หมาะสมและมีประสิท ธิผ ล และ ให้ค าแนะนา
คณะกรรมการบริหารเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นต่อ แผนตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบตั งิ านของสานักตรวจสอบภายใน อัตรากาลังคนของสานักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือถอดถอน รวมทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ านวยการ
สานักตรวจสอบภายใน และบุคลากรของสานักตรวจสอบภายใน
พิจารณาสอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
มีอานาจในการแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ในขณะทีค่ วามรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ คณะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

1
2
3

ตาแหน่ง
นายยิง่ ศักดิ ์
โลหิตบุตร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายประสาน
ปั น้ ทองดี
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายดารงศักดิ ์
อินทระวัชระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
หมายเหตุ : นายรัชดา สุวรรณจินดา ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1)

กาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั โดยให้ครอบคลุมความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานและชื่อเสียงของบริษทั อันจะเกิดขึน้ จากปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอก
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยสามารถประเมินติดตาม และดู แล
ปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การสร้างการเตือนภัยล่วงหน้า
ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสีย่ ง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ให้เป็ นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
มีอานาจในการแต่งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานในการบริหารความเสีย่ งแต่ละ
ประเภทของการบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องทารายงานต่ อคณะกรรมการบริหาร
และ
คณะกรรมการบริษทั
กากับดูแล ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การดาเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะทางานในการบริหารความ
เสี่ย งและมีอ านาจเรีย กเอกสาร ข้อ มูล และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งมาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง ประกอบการพิจ ารณาเพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
รายงานความเสี่ยง และการจัด การความเสี่ยงและปั จจัยที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่ อ การดาเนิ นงานให้ก ับต่ อคณะ
กรรมการบริหาร พร้อมทัง้ ดาเนินการเสนอแนะแนวทางการดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสีย่ ง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าหนด
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

พลตารวจตรีวนั ชัย
นางพรทิพย์
นางอมรรัตน์
นายปิ ยพร

วิสทุ ธินนั ท์
ลัธธนันท์
อังคเศกวิไล
ลิม้ เจริญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

หมายเหตุ : นายรัชดา สุวรรณจินดา ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
(1)

(2)
(3)
(4)

คัดเลือก สรรหา บุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทัง้ จากรายชื่อต่าง ๆ ทีผ่ ู้
ถือหุ้นแนะนา (ถ้ามี) โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุท่เี หมาะสม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และ จิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็ นการล่วงหน้า
จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ไว้เป็ นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการ
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ว่างลง
ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษทั และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหา
ด้วย ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายอันเกีย่ วเนื่องกับการสรรหากรรมการ
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คณะกรรมการพิ จารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

3.

พลโทไตรรัตน์
นางสาวกัญญา
นายปิ ยพร

ปิ่ นมณี
บุศยารัศมี
ลิม้ เจริญ

4.

นางพรจิต

พันธ์พาณิชย์

1.

2.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นางสาวจันทรา เจษฎาพิทกั ษ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการพิ จารณากาหนดค่าตอบแทน
(1) เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงค่าเบีย้ ประชุม โบนัสประจาปี สวัสดิการ
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละปี
(3) ประเมินผลสาเร็จขององค์กร เพือ่ กาหนดโบนัสและอัตราการขึน้ เงินเดือนประจาปี ของบริษทั
(4) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษทั
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนสามารถขอรับคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

8.2 รายชื่อผูบ้ ริ หาร
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) มีผบู้ ริหารตามนิยามของสานักงาน กลต. ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายสัมพันธ์
นายพริษฐ์
นางอัมพร
นางพรจิต

ตาแหน่ ง
พันธ์พาณิชย์
พันธ์พาณิชย์
นิลภิรมย์
พันธ์พาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
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โครงสร้างองค์ ณ 31 ธันวาคม 2562
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหา เพื่อ ท าหน้ า ที่ใ นการสรรหาบุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารงานทีเ่ หมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั ว่าง
ลง ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานและการกากับดูแลที่เหมาะสมจะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษัทจานวนหนึ่ง และ
นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลันกรอง
่
และคัดเลือกชัน้ หนึ่งก่อน เสร็จแล้วคณะกรรมการสรรหาจะเสนอ
ชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลันกรองและ
่
คัดเลือกให้เหลือจานวนเท่ากับตาแหน่ งกรรมการบริษทั ทีว่ ่างอยู่ เสร็จแล้วจึงจะนารายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดยใช้มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื
(2) ผูถ
้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตามข้อ (1)เพื่อทีจ่ ะเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(1)

(3)

บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลื อกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียง ชีข้ าด

อนึ่ ง ในการคัด เลือ กบุ ค คลที่ส มควรจะได้ร ับ การเสนอชื่อ ให้เ ป็ น กรรมการบริษัท นั น้ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง และพิจ ารณาถึง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้ วย เพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอชื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดและมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารงาน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่การดาเนินกิจการของบริษทั

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัตติ าม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงประสบการณ์ความรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
จากนัน้ จึงนารายชื่อเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
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กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง โดยกรรมการซึง่ พ้นจาก
ตาแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
(3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
3.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม 3.1 เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียง
ชีข้ าด
(4) ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ ยคะแนน
เสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่เ ลือ กบุ ค คลซึ่ง มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้า มตามกฎหมายมหาชนเข้า เป็ น
กรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนเข้าไปแทน
(5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน เสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้ จากกรรมการจานวนหนึ่งของบริษทั
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสาหรับ
ตาแหน่ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และรายชื่อทีเ่ สนอ
โดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิ จารณากาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการ
อิสระ และรายชื่อทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
การแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั เสนอชื่อต่อให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการ โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถสาหรับตาแหน่ ง และมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

5/2555

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวกนิษฐ์นาถ ทัดศรี

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดูแลให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จัดการประชุมตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับกาหนด จัดทาและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มกี า ร
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการหรือมติผถู้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่ วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ ที่
ต้ อ งการทราบ โดยติ ด ต่ อ สอบถามได้ ท่ีเ บอร์ โ ทรศัพ ท์ 02-1752100 ต่ อ 3001 หรือ ส่ ง ค าถามผ่ า นทาง e-mail ที่
sec@yarnapund.com
ส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
ปฏิบตั ภิ ารกิจอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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8.4 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
คณะกรรมการบริษทั ฯ

1
2

ประธาน
กรรมการ

120,000
20,000

ค่าเบีย้ ประชุม /ครัง้ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
1,200
1,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหา
ค่าตอบแทน
1,200
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000

ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเป็ นเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในรูปของเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนประจาปี กรรมการรวม
เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 4,800,000 บาท รายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั
กรรมการ 1)(ฐานะกรรมการ) จานวน 11 คน
1
นายสัมพันธ์
พันธ์พาณิชย์
2
นายพริษฐ์
พันธ์พาณิชย์
3
นายเคียง
บุญเพิม่
4
พลตารวจตรีลอื ชัย สุดยอด
5
นางอมรรัตน์
อังคเศกวิไล
6
นางอัมพร
นิลภิรมย์
7
นางพรจิต
พันธ์พาณิชย์
8
พลโทไตรรัตน์
ปิ่ นมณี
9
นางสาวกัญญา
บุศยารัศมี
10
นายปิ ยพร
ลิม้ เจริญ
11
พลตารวจตรีวนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์

ค่าตอบแทนราย
เดือน (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

1,440,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
600,000
600,000
360,000
360,000

7,200
6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
7,400
7,000
7,000
7,000

1,447,200
246,000
245,000
245,000
246,000
246,000
246,000
607,400
607,000
367,000
367,000
4,869,600
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
2562

2561

2560

รายการ
จานวนราย

หน่วย (บาท)

จานวนราย

หน่วย (บาท)

จานวนราย

หน่วย (บาท)

เงินเดือนรวม

4

17,229,665

4

18,832,240

5

13,076,210

โบนัสรวม

4

-

4

1,304,600

5

2,370,150

รวม

4

17,229,665

4

21,136,840

5

15,446,360

ค่าตอบแทนอืน่
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2562

2561

2560

รายการ
จานวนราย หน่วย (บาท)
เงินสมทบกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ

4

768,083.25

จานวนราย
4

หน่วย (บาท)
877,954

จานวนราย หน่วย (บาท)
5

930,846
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8.5. บุคลากร
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี
พนักงานรวมทัง้ สิน้ จานวน 1,392 คน แบ่งตามสายงานได้ดงั นี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สายงาน
กรรมการบริหาร
สานักเลขาฯ และผูป้ ระสานงานบริหาร
สานักงานบริหารกลยุทธองค์กร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายจัดซือ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายบริหารโรงงาน
ฝ่ ายซ่อมบารุง
ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต
รวมทัง้ หมด

2560

2561

5
3
14
1
37
5
57
36
32
812
181
321
124
125
1,739

4
4
6
1
37
6
42
34
31
760
164
274
90
111
1,564

2562
4
6
5
1
29
5
40
31
31
668
143
261
85
83
1,329

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
กลุม่ บริษัทยานภัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการพัฒนา
บุคคลากร ซึ่ง ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การ (Human Capital) และเป็ นตัวแปรสาคัญต่อความ สาเร็จ ที่
องค์ก ารต้องให้ความสนใจในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะ เพื่ อ ให้เกิ ดผลิต ภาพ (Productivity) ประสิทธิ ภาพ
(Efficiency) และประสิทธิ ผล (Effectiveness) สูงสุดในการทางาน สร้างความแตกต่างและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาและ ขับเคลือ่ นองค์การให้ประสบความสาเร็จ
บริษัทจึงได้จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การอบรมพัฒนาหลักสูตร
ดังต่อไปนี ้
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1. การปฐมนิ เทศพนักงานเข้าใหม่ (Orientation New Employees) โดยให้ค วามรู เ้ กี่ ยวกับนโยบายบริษัท , นโยบายความ
ปลอดภัยในการทางาน, ระเบียบข้อบังคับในการทางาน, ระบบมาตรฐาน เช่น ระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รบั เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่ได้ทราบ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของ
บริษัท
2. การฝึ กอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ (Functional Training) ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละสายวิชาชีพ
บริษัท จัดให้มีการอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยการอบรมภายในบริษัทและ ภายนอกบริษัท จากผูฝ้ ึ กสอนที่
เป็ นชาวไทย และชาวต่างชาติ อีกทัง้ บริษัท ได้มีการส่งผูบ้ ริหารไปศึ กษาเรียนรู น้ วัตกรรมใหม่ๆ จากบริษัท คู่คา้ ยังต่างประเทศ
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา (Managerial Training) ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของ
หัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและการบริหารงาน
4. การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Training) ซึง่ เป็ นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการปฏิบตั ติ าม
ระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร รวมทัง้ การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพให้กบั พนักงาน
5. การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม (Safety & Environmental Training) เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มคี วามรู ้
ความเข้าใจในการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี ปลอดภัย สร้างจิตสานึก ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย
และปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเป็ นป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบตั เิ หตุ
6. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้เกิดความรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์ และรวมทัง้ เพื่อรองรับระบบ SAP ที่บริษัทได้นามาใช้ในระบบ
จัดการภายใน
นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึ กอบรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการเรียนรู ข้ องพนักงานโดยสร้างองค์กรการ
เรีย นรู ้ (Learning Organization) โดยให้พ นักงานได้ร ับรู ข้ อ้ มูล ข่า วสารเกี่ ยวกับองค์กร และอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ พัฒนา
ศักยภาพพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ได้
ต่อไปในอนาคต
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การกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยมีนโยบาย
ปฏิบ ัติต ามข้อ พึงปฏิบ ัติท่ดี ี (Code of Best Practices) สาหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็ น ไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีระบบการวัดผลการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่ง จะช่ ว ยส่ง เสริม ให้กิจ การมีก ารพัฒ นาและเติบ โตระดับ ที่เ หมาะสม โดยมีแ นวทางในการดาเนิ น การก ากับ ดูแ ลกิจ การ
(Corporate Governance) โดยบริษัทกาหนดหลักการและแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี เี กี่ยวกับการกากับดูกจิ การ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็ น 5
หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 : สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยคานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุน้ และผู้มสี ่วนได้เสีย ไม่กระทาการใดๆทีม่ ี
ลักษณะจากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิผถู้ อื หุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตัง้ คาถามใดๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
โดยบริษทั ฯให้ความสาคัญในเรื่อง (1) การประชุมผูถ้ ือหุน้ (2) การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ (3) การจัดทารายงานการ
ประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ อื หุน้
การดาเนิ นงานปี 2562
(1) การประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1 บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 7 วัน ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์บริษทั www.yarnapund.com เว็บไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และหนังสือพิมพ์สายกลาง เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูล ก่อนวันประชุมตามกฎหมายกาหนด
โดยในปี 2562 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ครัง้ คือ ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 วันที่
30 เมษายน 2562
1.2 บริษทั ฯ กาหนดวันประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 โดยมีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมมี
เอกสารแนบวาระการประชุม โดยการส่งไปรษณีย์ เปิ ดเผยในเว็บไซต์บริษทั ก่อนวันประชุมรูปแบบเอกสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3 บริษทั ฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผู้ถอื หุน้ ในการมอบฉันทะและมีการแนบ
ประวัตขิ องผูร้ บั มอบฉันทะให้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
1.4 คณะกรรมการกาหนดรูปแบบเอกสารในหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงโดยจัดให้มหี นังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ
(2) การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2.1 บริษทั จัดบริการรถตูร้ บั ส่ง ท่านผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุม จานวน 1 จุด
1. บริเวณ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาบางจาก ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ

ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ าอ่อนนุช รถบริการ รับ-ส่ง ตังแต่ เวลา 07.00 - 07.30น.
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2.2 บริษัทฯ มีการว่าจ้าง Inventech Systems (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อเป็ นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่นการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและการแสดงผลเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา
2.3 บริษัทฯ เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน เพื่อให้ผหู้ นุ้ สามารถซักถาม ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องตามวาระ
การประชุม
2.4 ก่อนเริม่ การประชุม บริษทั ได้แจ้งจานวนผูเ้ ข้าประชุมซึง่ นับเป็ นองค์ประชุม วิธกี ารลงคะแนนและการใช้บตั ร
ลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับคะแนนก่อนเข้าสูแ่ ต่ละวาระการประชุมบริษทั ฯ
2.5 บริษทั ฯ ดาเนินการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลาดับทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่
มีการขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2.6 วาระการแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ โดยแบ่งการลงมติเป็ นรายบุคคลและขอมติท่ี
ประชุมเป็ นรายบุคคล
2.7 บริษทั ฯ กาหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงโดยการใช้บตั รลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
2.8 บริษทั ฯ กาหนดระยะเวลาการประชุมในช่วงเวลาเช้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาในการซักถามภายหลังการประชุม
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เยีย่ มชมโรงงานภายหลังการประชุม และจัดให้ทเ่ี กีย่ วข้องพาเยีย่ มชมและตอบข้อสัก
ถามของผูถ้ อื หุน้
(3) การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ อื หุน้
3.1. บริษทั ฯ เผยแพร่มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสือ่ สารของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2. ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผู้แนะนากรรมการแต่ละท่านต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมจัดให้มกี ารจดบันทึก
รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม
3.3. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และ
งดออกเสียง
3.4. บริษทั ฯจัดส่งสาเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
14 วันหลังจากวันประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้เป็ นโอกาสและให้
สิทธิในการประชุมทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุ้ นแต่ละคนจะได้รบั สิทธิในการ
ออกเสียงตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื หนึ่งหุน้ คิดเป็ นหนึ่งเสียง และไม่มผี ใู้ ดได้รบั สิทธิพเิ ศษเหนือกว่าผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าทา
รายการระหว่างกันโดยธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็ นไปอย่างยุติธรรม ตามปกติธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลง
ระหว่างกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องนัน้ ในกรณีท่กี รรมการบริษทั มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการ
ประชุมใดๆ อันจะทาให้กรรมการขาดความเป็ นอิสระ กรรมการมีหน้ าทีต่ ้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั และต้องงดเว้นการร่วม
แสดงความคิดเห็น และการออกเสียงสาหรับวาระนัน้ ๆ
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บริษัทมีนโยบายที่จะเพิม่ ช่องทางเลือกให้กบั ผู้ถือหุ้นโดยแต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระจานวน 2 ท่านให้เป็ นผู้รบั มอบ
ฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้กบั บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษทั เข้าประชุมแทนได้ โดยให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จดั ให้มวี ธิ กี ารลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระโดยใช้บตั รลงคะแนน และจัดให้ Inventech
Systems (Thailand) CO., LTD. เป็ นคนกลางในการนับคะแนน เพื่อให้ผถ
ู้ อื หุน้ เกิดความมันใจได้
่
ว่าการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระมีความโปร่งใส และถูกต้องบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 7 วัน ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด ทัง้ การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และแจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่ อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษทั และบริษัทย่อย หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ย วข้อ ง โดยบริษัท จัด ให้มีแ นวทางเกี่ย วกับ จริย ธรรมธุ ร กิจ เพื่อ ให้บุ ค ลากรของบริษัท ฯ ใช้เ ป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติ
ประกอบด้วย
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ยึดถือความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และจะปฏิบตั กิ บั ผูถ้ อื หุน้ เสมือนว่าเราเองเป็ นผู้
ถือหุน้
บุคลากรทัง้ หมดของบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
บริษัทฯ ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ให้ปราศจากการนาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ หรือผิดกฎหมาย ระวังมิให้มกี าร
สูญเสียถูกทาลายหรืออยู่ในความครอบครองของผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั มอบหมายให้เก็บรักษาสินทรัพย์
บริษทั ฯ ดูแลมิให้มกี ารใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีจ่ ะมีการเปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
บุคลากรของยานภัณฑ์
บุคลากรของยานภัณฑ์เปรียบเสมือนฟั นเฟื องหลัก ในการดาเนินธุรกิจเราจึงได้จดั ให้มีการฝึกฝนอบรม และพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถอย่างสม่าเสมอ การปฏิบตั ติ ่อบุคลากรของยานภัณฑ์ จะเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมและสุจริตใจ
จะปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บงั คับบัญชาด้วยความสุภาพและเป็ นธรรมและเคารพในความคิด
และศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ่นื เช่นเดียวกันกับทีเ่ ราอยากให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเรา
เราทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ในการทางานให้ปลอดภัยเป็ นที่พึง
พอใจและสร้างความสมบูรณ์ ต่อชีวติ สภาพจิตใจ และทรัพย์สนิ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของยานภัณฑ์จะเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมและสุจริตใจ
เราจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของยานภัณฑ์ เกีย่ วกับพนักงานด้วยความเคร่งครัด
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ลูกค้า
เราตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าคือผูเ้ กือ้ หนุ นให้ยานภัณฑ์สามารถเติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น เพราะฉะนัน้ ความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นจุดหมายหลักในการดาเนินงานของยานภัณฑ์
เราเชื่อว่าการมุ่งมันพั
่ ฒนาและการปรับปรุงการผลิตและการให้บริการอย่างต่ อเนื่อง รวมทัง้ จิตใจที่ตงั ้ มันและ
่
กระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ส่งสินค้าตรงต่อ
เวลา มีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม และให้บริการทีด่ ที ส่ี ดุ ต่อลูกค้า
เราจะดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุตธิ รรม ไม่ปกปิ ดหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของบริษทั และกระบวนการผลิตของลูกค้า
เราจะรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังมิให้มกี ารนาความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบหรือก่อน
ได้รบั การอนุญาตจากลูกค้า
คู่คา้
เราจะปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างสม่าเสมอภาคและเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ร่วมกันทีย่ งยื
ั่ น
เราจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระทาทีไ่ ม่สจุ ริตและไม่โปร่งใส กับคู่คา้
เราจะหลีกเลีย่ งการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ที่อาจจะทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น คู่คา้ ทีผ่ ลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ส่ง
มอบสินค้าไม่ตรงเวลา หรือมีการกระทาอันเป็ นการละเมิดกฎหมาย เป็ นต้น
เรายึดมันในค
่ าสัญญาทีเ่ ราให้ไว้กบั คู่คา้ และจะปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ซึง่ เมื่อใดทีม่ เี หตุชบ้ี ่งว่าไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
คู่แข่งทางการค้า
เราจะทาการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็ นสากล โดยคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา
บริการทีป่ ระทับใจ และการรักษาสัญญา เป็ นปั จจัยทีท่ าให้เราประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
เราจะไม่ทาธุรกิจโดยขาดซึง่ จริยธรรมเพื่อการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน
การใช้ขอ้ มูลความลับทางการค้าของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นสิง่ ทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ิ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
เรามีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่
สิน้ เปลืองอย่างจากัด ควบคุมกระบวนการผลิตให้มคี ุณภาพ รักษาสภาพแวดล้อมโดยไม่ปล่อยของเสียทีไ่ ม่ได้รบั การ
บาบัดออกสูภ่ ายนอกและร่วมกับสังคมในการช่วยกันยกระดับสภาพแวดล้อมให้มคี วามปลอดภัยน่าอยู่ยงิ่ ขึน้
เราสนับสนุ นอย่างเต็มที่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ร่วมช่วยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ การสาธารณ และภัย
ธรรมชาติต่างๆ ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้มโี ครงการเพื่อสังคม ดังนี้
- โครงการ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานอุปกรณ์การเรี ยนและอุปกรณ์กฬี าแก่เด็กนักเรียน และ
โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการโลหิต และได้มอบสิง่ ของอุปโภค-บริโภค
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภากาชาติไทย
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เราปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ถือเป็ น
แนวทางทีบ่ ุคลากรของยานภัณฑ์ทุกคนต้องยึดปฏิบตั ติ าม
-โครงการมวลชนสัมพันธ์

ทางบริษทั ได้เริม่ ทาโครงการมวลชลสัมพันธ์ มาหลายปี ตดิ ต่อกัน โครงการดังกล่าวถือ
เป็ นหนึ่งในนโยบายที่สาคัญของบริษัท โดยมีก ารจัดตัง้ ทีมงานขึน้ เป็ นส่วนความรับผิดชอบของฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล มีการออกเยี่ยมเยือนชุมชนบริเวณรอบข้างโรงงานทัง้ 3 โรงงาน เป็ นประจาทุกๆปี ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อ
สอบถามสารทุกข์ต่างๆ ในทุกๆเรื่อง และให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านความเป็ นอยู่ สุขลักษณะ
สุขภาพอนามัยต่างๆ ทางบริษทั ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่
ชุมชน และใช้เป็ นหลักในการให้พนักงานทุกคนเป็ นยึดถือเอาเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เพื่อคุณภาพของสังคมทีด่ ขี น้ึ สืบ
ตลอดไป
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันเพื
่ ่อใช้เป็ นแนวทางในการกากับการตัดสินใจทางธุรกิจและ
นาไปใช้กบั การดาเนินงานขององค์กรและพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษทั นโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชันก
่ าหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้ องกันการทุจริตในการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยเป็ นการวางกรอบและแนวทางต่อพนักงานของบริษทั ฯ ได้มกี ารสือ่ สารและจัดฝึกอบรมให้กบั พนักงาน
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบข้อมูลที่ เพียงพอ จึงจัดให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผใู้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน ดังนี้
บริษัทจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลการเงิน ได้แก่ นโยบายการกากั บดูแลกิจการทีด่ ี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจาปี รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
และหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็ นต้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี รายงาน
ประจาปี และผ่าน www.yarnapund.com ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริษัทได้จดั ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็ นผูด้ ูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทัวถึ
่ งทัง้ รายงานข้อมูลการเงิน และข้อมูลทัวไปตลอดจนข้
่
อมูลสาคัญที่มผี ลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่อนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหาน้าทีภ่ าครัฐ และสาธารณชน
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้บริษทั สามารถสื่อสารข้อมูลกับผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ ผูถ้ อื หุน้ ผูส้ ่อื ข่าวและผู้ท่ี
สนใจทัวไป
่ ได้อย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากข้อมูลเกีย่ วกับมูลค่าที่
แท้จริง และนาไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก ถึง บทบาทสาคัญในการก ากับ ดูแลกิจการเพื่อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ภายใต้กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ จดทะเบียน” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ โดยบริษทั ได้จดั ให้มจี านวนกรรมการที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษทั ในปั จจุบนั มีกรรมการจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 4 ท่าน
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 7 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ จานวน 4 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทัง้ คณะ
1.2 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ
คณะกรรมบริหารความเสีย่ ง วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถสาหรับตาแหน่ง และมีคุณธรรมจรรยาบรรณ
คณะกรรมสรรหา มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มาจากกรรมการ
บริษทั 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่าน มาจากกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
1.3 ประธานกรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดอานาจ
หน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ทาให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได้
1.4 คณะกรรมการบริษทั ได้ดาเนินการแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั ทา/จัดเก็บหนังสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
2.

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลันกรองงาน
่
ตามความจาเป็ นของสถานการณ์ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และทาให้บริษทั มีคณะกรรมการพิจารณา
ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีบทบาทหน้าที่
ชัดเจนตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการกาหนด
ตัวชี้วดั และตัง้ ค่าเป้ าหมาย ( Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตงั ้ แต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานทัง้ รายเดือน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
นอกจากนี้บริษทั ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสีย่ งทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมทีด่ ี เพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาการกาหนด
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อย่างชัดเจน โดยอานาจการอนุมตั สิ งู สุดเป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
3.2 คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบาย และติดตามให้มี
การปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
3.3 คณะกรรมการบริษัท รับ ทราบถึง บทบาทหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบว่ า ต้ อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร
และพนักงาน ของทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย ยึดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริษัทกาหนดให้แนวทางเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของระเบียบ
ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน เพื่อให้พนักงานทัวไปยึ
่ ดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึง่ ในข้อบังคับ
ดังกล่าวมีการกาหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝืนข้อบังคับด้วย
3.4 บริษัทได้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เกิดขึ้นคณะกรรมการ โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
3.5 คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง จึงได้จดั ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพื่อทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ที่
อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท และได้จดั ตัง้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการปฏิบตั งิ านหลักและ
กิจกรรมทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ก ารประชุ ม อย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม ตามความจ าเป็ น
โดยประธานคณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม
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เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ นโดยบริษัทได้นาส่งหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุมตามความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ กาหนดให้กรรมการมี
หน้าทีต่ ้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เว้นแต่กรณีทม่ี เี หตุจาเป็ น ทัง้ นี้ ในปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม
2562)
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยวาระการพิจ ารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปี จัดให้มกี ารประชุมรวมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทัง้ นี้เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมตาม
ขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ , คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้
สิน้ 1 ครัง้ คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ และคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ

1. นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์

6/6

9/9

-

2. นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์

6/6

9/9

-

3. นายเคียง บุญเพิม่

5/6

-

-

4. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

6/6

-

5. นางอัมพร นิลภิรมย์

6/6

6. นางพรจิต พันธ์พาณิชย์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
พิจารณา
สรรหา
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

9/9

-

-

-

1/1

6/6

9/9

-

-

-

-

7. พลโทไตรรัตน์ ปิ่ นมณี

5/6

-

2/2

1/1

-

-

8. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

5/6

-

2/2

1/1

-

-

9. นายปิ ยพร ลิม้ เจริญ

5/6

-

2/2

1/1

1/1

-

10. พลตารวจตรีวนั ชัย วิสทุ ธินันท์

5/6

-

2/2

-

1/1

-

11. พลตารวจโทลือชัย สุดยอด

5/6

-

-

-

-

-

12. นางพรทิพย์ ลัธธนันท์

-

-

-

-

1/1

-

13. นายดารงศักดิ ์ อินทรวัชระ

-

-

-

-

1/1

14. นายยิง่ ศักดิ ์ โลหิตบุตร์

-

-

-

-

-

1/1

15. นายประสาน ปั น้ ทองดี

-

-

-

-

-

1/1

-

-

5. การประเมินตนเอง
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัติหน้ าที่ดียิ่งขึ้น โดยการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการของปี ท่ีผ่า นมาได้ทาการประเมินถึงการ
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ปฏิบตั งิ านตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาผลการประเมินมากาหนดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็ นรูปธรรม และจะปฏิบตั เิ ป็ น
ประจาทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านในปี ต่อ ๆ ไป

6.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร

บริ ษั ท ฯ ได้ จ ั ด ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ นผู้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ
โดยค่ า ตอบแทนของกรรมการเป็ นไปในระดับ ที่ เ หมาะสมและจู ง ใจพอที่ จ ะสามารถรัก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว้
ไม่ มีก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่เ กิน ควร โดยพิจ ารณาให้ อ ยู่ ใ นระดับ เ ดีย วกับ อุ ต สาหกรรม และเหมาะสมกับ หน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายของแต่ละท่าน ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ฯ ก า ห นด ซึ่ ง เชื่ อม โย งกั บ ผลกา รด า เนิ น ง า นของบ ริ ษั ท ฯ แ ละ ผ ลกา รป ฏิ บ ั ติ ง า นข องผู้ บ ริ ห าร
แต่ละท่าน โดยการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอานาจอนุมตั ขิ องทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัท ฯ กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดตามรายละเอียดในข้อ 8.4.1
7. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุ นและอานวยความสะดวกโดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรู้ แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านในทุกๆสาขาวิชา
(4) นโยบายและวิ ธีการดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายและวิธกี ารป้ องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ดังนี้
ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ รวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี ้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุ ต รที่ไ ม่บรรลุ นิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยให้จดั ส่งสาเนารายงาน
ดังกล่าวให้แก่บริษทั เพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน
ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ิงาน มีการกาหนดห้ามพนักงานบริษัท เปิ ดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้
ตาแหน่ งหน้าทีใ่ นบริษทั แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการ
ฝ่ าฝืน
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บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการกระทาผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบว่า
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ คนใสดกระทาผิดวินยั และฝ่ าฝื นนโยบายของบริษทั ฯ และทาให้บริษทั ฯ ได้รบั
ผลกระทบและความเสียหายจะได้รบั โทษขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงและผลกระทบจากการกระทานัน้ อาทิเช่น การตั กเตือน
การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็ นต้น และต้องถูกดาเนินการทางกฎหมายตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ ยงยื
ั่ น

ด้วยปณิธานและความมุ่งมันของคณะกรรมการบริ
่
ษทั ฯ
ทีจ่ ะกากับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลทีด่ แี ละความ
โปร่งใส
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
มุ่งสูก่ ารเป็ นบริษทั ฯชัน้ นาทีเ่ จริญเติบโตในภาคของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการออกแบบและผลิตชิน้ ส่วนประเภทงานขึน้ รูปโลหะ ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียและสังคม บริษทั ฯจึงมุ่งมันที
่ ส่ ง่ เสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูไ่ ปกับการอยู่ร่วมกับสิง่ แวดล้อมอย่าง
ยังยื
่ น โดยคานึงถึงความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและเพิม่ โอกาสทางธุรกิจเป็ นสาคัญ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาบุคลากรทุกลาดับชัน้ และสร้างสรรค์บุคคลากรให้เป็ นคนดีมคี วามรูแ้ ละเก่งงาน ด้วยการอบรม
และพัฒนาศักยภาพพนักงานสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยได้มกี ารแบ่งภาคการฝึกอบรมในแต่ละปี แต่ละหลักสูตรไว้ให้แก่พนักงานทุก
ระดับชัน้ ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้
แนวคิด สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยเน้นการขยายผลจากตัวพนักงานสูส่ งั คมภายนอก และสร้างวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง เพื่อเพิม่ ทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่ามากทีส่ ดุ
2) ด้านการพัฒนาธุรกิ จ
บริษทั ฯ มุง่ มันในการพั
่
ฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหาร
และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพืน้ ฐานหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และเพิม่
มูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยคานึงถึงคุณภาพ ความคุม้ ค่า ประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั สูงสุด และผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ และส่งเสริมกระบวนการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Value) รวมไปถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค อีกทัง้ ส่งเสริมการจัดการธุรกิจโดยยึดหลักความพอเพียง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
3) ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการกาหนดมาตรฐานในการจัดการสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ
โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ และให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดขึน้ เกีย่ วกับการควบคุม
และจัดการมลพิษต่างๆ ทางสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มงวด ตามหลักนโยบายสิง่ แวดล้อม Environment Friendly ภายใต้มาตรฐาน
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ISO : 14001 :2004 ขึน้ เป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้มกี ารตรวจประเมินการดาเนินการสิง่ แวดล้อม จากหน่ วยงานภายนอกและ
ภายใน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต ประกอบชิน้ ส่วน การขึน้ รูปโลหะ การทาสี จึงทาให้เราได้ใส่
ใจในทุ ก ขัน้ ตอนกระบวนการผลิต เพื่อ ไม่ ใ ห้ เ กิด มลพิษ มลภาวะต่ า งๆ ที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพและสวัส ดิภ์ าพของ
พนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบบริเวณโรงงาน

3.1

ด้านการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีกระบวนการผลิตขึ้นรูปโลหะ และเชื่อมชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งใน
กระบวนการผลิตจะมีของเสียอันตรายออกมาบางส่วน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยดาเนินการ
ขออนุญาตกาจัดกากอุตสาหกรรม ทัง้ ขยะอันตราย และขยะ Recycle โดยมีการขออนุญาตกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
แบบ สก. 2 และ สก.3 และได้มกี ารรายงานปริมาณการกาจัดในแต่ละเดือนทาง Web Sit โดยในการดาเนินการด้านการจัดการ
มลพิษ กากอุ ต สาหกรรมทัง้ หมดบริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติต าม พระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิง่ ปฏิกูล หรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รวมถึงบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องทัง้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข และรวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่
3.2 ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยมีกระบวนการผลิตขึน้ รูปโลหะ และเชื่อมชิน้ ส่วนโลหะ ซึง่ ในกระบวนการเชือ่ ม
ชิน้ ส่วนนัน้ จะเกิดควันจากการเชื่อม (Fume) บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย บริษทั ฯ จึงได้ดาเนินการ
สร้างระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ Cyclone dust collector system (เครื่องดักฝุ่ นแบบแห้ง) เพือ่ เป็ นการดักจับฟูม (Fume) จาก
การเชื่อมชิน้ ส่วน
และได้มกี ารดาเนินการตรวจวัดคุณอากาศทีป่ ล่อยระบายอากาศของเครื่อง
Cyclone
dust
collector system ปี ละ 2 ครัง้ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าในกระบวนการเชื่อม
ชิน้ ส่วนนัน้ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน
และยืนยันได้ว่าคุณภาพอากาศเป็ นไปตามค่ามาตรฐาน
ตาม พระราชบัญญัตโิ รงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การกาหนดค่าของสารเจือปน
ในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกรทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย่ วกับสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. 2556
3.3

ด้านการจัดการมลพิษทางน้า

บริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยมีกระบวนการผลิตขึน้ รูปโลหะ และเชื่อมชิน้ ส่วนโลหะ ซึง่ ใน
กระบวนการผลิตนัน้ ไม่มกี ารใช้น้าในกระบวนการผลิต แต่จะมีน้าเสียจากการอุปโภคภาย บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย บริษทั ฯ จึงได้ดาเนินการจัดสร้างระบบบาบัดน้าเสีย แบบ Activated Sludge (ระบบบาบัดแบบชีวภาพ)
เพื่อเป็ นการบาบัดน้าเสียจากการชาระล้างต่าง ๆ ทัง้ บริษทั ฯ และดาเนินการควบคุมน้าเสียทีอ่ อกจากระบบบัดน้าเสียให้ได้ตาม
ค่ามาตรฐานทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด ซึง่ ระบบบาบัดน้าเสียนัน้ สามารถรองรับการบาบัดน้าเสียได้ 120 ลูกบาศก์ก็
เมตรต่อวัน และ นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีการดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทีป่ ล่อยออกจากระบบบาบัดน้าเสียทุกเดือนเพื่อเป็ น
การติดตามค่ามาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตโิ รงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดคุณลักษณะน้าทิง้ ทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2560
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4) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม CSR โดยการมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัม พัน ธ์อัน ดี ต่อ องค์ก ร ทั้ง ภายในและภายนอกระหว่า งพนัก งานและส่ง เสริ ม การอยู่ร่ว มกับ ชุม ชน และสัง คมอย่า งมี
ความสุข โดยมุง่ เน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมทัง้ ดูแลผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ตามวิสยั ทัศน์และพันธ์กิจขององค์กร ให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทางสังคม รวมทัง้ การสร้างทัศนคติ
และวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุม่ เยาวชน การมีสว่ นร่วมในสังคมชุมชน บริษัทฯได้กาหนดให้มี
ทีมงานชุดชุมชนสัมพันธ์เข้า เยี่ยมเยียนพบปะชาวบ้านอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร แบบสองทาง ( Two way
Communication) รับเรือ่ งร้องเรียน และนามาปรับปรุ งแก้ไข อีกทัง้ ยังสนับสนุนชุมชนเพื่อให้พงึ่ พาตนเองและมีความเป็ นอยู่ที่ดีขน
ึ้
โดยมุง่ เน้นกระบวนการทางานร่วมกันแบบเครือข่าย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้
ทัง้ นีน้ โยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน โดยบริษัทฯมุง่ เน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายแผนการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยพนักงานของบริษัทในกลุม่ ต้องยึดถือนาไปปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกากับดูแลของฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ซึง่ จะเห็นได้จากกิจกรรมโดยบริษัทฯจัดแบ่งกิจกรรม
ออกเป็ น หมวดดังต่อไปนี ้
หมวดด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
หมวดโครงการ/กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
หมวดสวัสดิการและการดูแลพนักงาน
หมวดส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนา
กิจกรรมภายนอก/เพื่อสังคม (CSR)
1.

หมวดการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
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1.

หมวดการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
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2. หมวดโครงการ/กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
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การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และทาหน้าทีส่ อบทานระบบการปฏิบตั งิ าน
ในฝ่ ายต่างๆ ของบริษทั อ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อหลัก 17 หัวข้อย่อย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษทั อย่างคุม้ ค่า ปฏิบตั งิ านตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ตรวจสอบและ
ทบทวนระบบควบคุมภายในให้มคี วามความถูกต้องและทันสมัยตามสถานการณ์ทเ่ี หมาะสมเพื่อป้ องกัน และลดความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนถึงการรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึง่ สามารถ
สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯได้มีการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2562 โดยมีเครื่องมือชี้วดั (KPI) การตรวจสอบ การบริหารจัดการรายเดือน
เครื่องมือในการชีว้ ดั แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและอยู่ในกรอบตามทีร่ ะบุไว้และเพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เสริมสร้าง
ความสามารถของบุคลากร เน้นกระบวนการผลิตทีไ่ ม่สง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยกากับดูแลและตรวจสอบการ
บริหารจัดการให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลผ่านทางโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาระบบบริหารการผลิตโดยนาระบบ TPS มาใช้ในการบริหารจัดการตลอดจน
ถึงการได้รบั การรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิง่ แวดล้อม ISO/TS 16949 และ ISO 14001 ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของบริษทั ฯเป็ นอย่างดีว่า สามารถผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและส่งมอบตรงตามเวลาที่
นัดหมาย
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อทีจ่ ะคอยกากับดูแลให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งและ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกมิติของการปฏิบตั ิงาน แล้วนาผลที่ตรวจพบหรือวิเคราะห์แล้วคาดว่าจะมีความเสีย่ งที่จะ
เกิดขึน้ แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนผู้รบั ผิดชอบทุกๆระดับได้รบั ทราบเพื่อนาไปหามาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
กิ จกรรมการควบคุม
บริษทั ฯได้มกี ารควบคุมการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยจัดให้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการอนุ มตั ใิ นแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีการควบคุมอย่างเพียงพอในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ในทางที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้อย่างสูงสุด
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ด้านการควบคุมการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สนิ ค้าทีม่ มี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ ร่วมทัง้ ให้
ความสาคัญในด้านความปลอดภัยทัง้ ตัวบุคลากรและทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน คานึงถึงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในบริษัทฯ
และรอบบริษัท โดยบริษัทฯได้การรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 และ ISO 14001 โดยมีหน่ วยงานทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดต่างๆ อย่างสม่าเสมอซึง่ หน่วยงานดังกล่าวแยกจากสายการผลิตอย่างชัดเจน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
การพิจารณาวาระต่างๆ ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั ข้อมูลสาคัญในลักษณะของรายงานเชิงวิเคราะห์
เปรียบเทียบหลักการและเหตุผลรวมทัง้ เอกสารสนับสนุนต่างๆ เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครัง้ โดยมีเลขานุการบริษทั ฯ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการให้คาแนะนาด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นไป
ตามทีท่ างสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ ดังนี้
พลโทไตรรัตน์
ปิ่ นมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกัญญา
บุศยารัศมี
กรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรีวนั ชัย วิสทุ ธินนั ท์
กรรมการตรวจสอบ
นายปิ ยพร
ลิม้ เจริญ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีก่ ากับดูแลกิจการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่
สรุปสาระสาคัญของงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ดงั นี้
สอบทานและสนับสนุ นให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ทีเ่ หมาะสม เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอบทาน
ข้อเสนอแนะ และผลการปฏิบตั กิ ารแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเข้าทดสอบระบบการควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2562 ตามข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชีเดิมเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ย่อย ทางผูบ้ ริหารบริษทั แม่ทเ่ี ป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ก็
กาลังดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าไปเพื่อดาเนินการแก้ไขซึง่ คาดว่าจะดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆสาเร็จได้ดว้ ยดีหลังจาก
กรรมการใหม่เข้าไปบริหารงานแล้ว
สอบทานการปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบตั ิตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มคี วามทันสมัยและถูกต้อง
สรรหาและแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สอบทานงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้การจัดทางบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้วเสร็จเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินของปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามในรายงานการสอบบัญชีในงบการเงินของบริษทั ดังนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76
นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา
ทะเบียนเลขที่ 3885
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี
ทะเบียนเลขที่ 4563
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โดยปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กาหนดวาระการประชุมเพื่อทาการสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินของ
ปี 2562 ร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และสอบทานงบการสาหรับงวดครึง่ ปี และสาหรับรอบ
ปี 2562 ประกอบด้วยรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับของบริษทั ในเครือ รายการค้าทางด้านทรัพย์สนิ รายงานความคืบหน้าในการแก้ไข
เหตุเพิกถอน ว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณา
ประเด็นความเสีย่ งต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทางบการเงิน โดยได้หารือร่วมกับ ผูส้ อบบัญชีและฝ่ าย
จัดการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้งบการเงินของบริษทั มีความถูกต้องก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานอย่างอิสระในการพิจารณาและให้คาแนะนาเรื่องต่างๆ ที่ตรวจสอบแล้วมีผลที่มี
นัยสาคัญทีอ่ าจจะทาให้บริษทั เกิดความเสียหายได้ จึงเห็นว่าบริษทั ฯ มีกระบวนการจัดๆทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินทีเ่ หมาะสมและเชื่อถือได้ มีการดาเนินงานโดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษทั และไม่
มีขอ้ บกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญ
ระบบการติ ดตาม
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 3 ครัง้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารยังมีการกาหนดการประชุมเพื่อติดตามเป้ าหมายและการดาเนินตามแผนธุรกิจ พร้อมทัง้ แก้ไขปั ญหาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เป็ นประจาทุกเดือนร่วมกับผูอ้ านวยการโรงงาน ผูอ้ านวยการฝ่ ายต้นทุนและสารสนเทศ ผูจ้ ดั การ
โรงงาน ผูจ้ ดั การทัวไป
่ และผูบ้ ริหารระดับฝ่ าย ได้กาหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบนาเสนอรายงาน และรวบรวมผลการดาเนินงานเป็ น
ประจาทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ ผูส้ อบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ
1) บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จากัด (YDT)
เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 28.28 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ และนายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์
โดยระหว่างปี บริษทั ฯ ได้จาหน่ายเงินลงทุนในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นรายการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 16 ธันวาคม 2562
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ
มูลค่าของรายการ(ล้าน
รายละเอียดและความจาเป็ นในการทารายการ
การคิดราคา
บาท)
ปี 2562
3.1) - รายได้จากการขายสินค้าและ
บริษทั ย่อยผลิตแม่พมิ พ์โลหะสาหรับงานขึน้ รูปชิน้ ส่วน
ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามทีต่ กลง
ให้บริการ
2.43
รถยนต์จาหน่ายให้แก่ YDT
- รายได้อ่นื และดอกเบีย้ รับ
- ลูกหนี้การค้า
0.91
3.2) - ซือ้ สินค้าและวัตถุดบิ และ
บริษทั ฯ ว่าจ้าง YDT ชุบสีโลหะ และอโลหะ ด้วยระบบ
ราคาตลาดและ/หรือเงื่อนไขตามทีต่ กลง
ให้บริการ
4.00
กระแสไฟฟ้ าสาหรับงานขึน้ รูปชิน้ ส่วนรถยนต์ และจ้างผลิต
- เจ้าหนี้การค้า
แม่พมิ พ์โลหะตามปกติการค้า

2. รายการพิ เศษที่เกิ ดขึน้ เป็ นครังคราว
้
- ไม่มี -
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการของบริษทั ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ว่า ในกรณีทม่ี กี ารทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในอนาคตจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิรายการระหว่างกันและต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมเหตุสมผล และมีนโยบายการ
กาหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นหลัก
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ
รายการค้าทีเ่ ป็ นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างผลิตชิน้ งาน การซือ้ สินค้าและวัตถุดบิ และการขายสินค้า เป็ นรายการทีจ่ ะ
ยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ บริษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามลักษณะการค้า
โดยทัวไป
่
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และบริษทั ย่อยและนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ นหลักเกณฑ์
และแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว เช่น การซือ้ ขายทีด่ นิ จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกัน การกูย้ มื เงินจากบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้ง
การเช่าหรือให้เช่าพืน้ ทีๆ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็ นต้น บริษทั จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขราคาทีเ่ หมาะสม
รายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้
คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิ น
งบการเงิ นรวมปี 2562
สรุปรายงานผูส้ อบบัญชี : มีเงื่อนไขและมีขอ้ สังเกต
ผูส้ อบบัญชี : นาย ชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท
นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5596 สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิทแอท
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)(“บริษทั ”) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึง่ อาจจะเกิดขึน้ จากเรื่องทีก่ ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย และ ของบริษทั
ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2553 บริษัทย่อยแห่ งหนึ่ง (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ :
YNPE) มีเงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกหลายราย ประเภทไม่มหี ลักประกัน โดยมีตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐาน มีอตั ราดอกเบีย้ ใน
ปี 2553 ระหว่างร้อยละ 6.25 และ 8.25 ต่อปี จานวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนไปแสดงใน
บัญชีเงินกูย้ มื จากกรรมการ และผูส้ อบบัญชีกรณีพเิ ศษ ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบันทึกบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปหรื
่
อไม่ และวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย
(YNPE) ดาเนินการเกีย่ วกับเงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกและเงินกูย้ มื จากกรรมการ ซึง่ เป็ นยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. รายการที่ YNPE รับเงิน ให้บนั ทึกบัญชีเป็ น “เจ้าหนี้รอการพิสจู น์” จานวน 90.30 ล้านบาท
2. รายการที่ YNPE จ่ายเงิน ให้บนั ทึกบัญชี อดีตกรรมการ เป็ น “ลูกหนี้รอการพิสจู น์” จานวน 37.35 ล้านบาท และ
คิดดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจานวน 3 ครัง้ ถึงอดีตกรรมการให้พสิ จู น์รายการหรือชาระหนี้ แต่ยงั ไม่ได้รบั
การตอบสนองแต่อย่างไร และบริษทั ยังไม่ได้ดาเนินการอย่างอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่ องจากฝ่ ายบริหารมีความเห็นว่าการดาเนินการ
ใดๆ ในขณะนัน้ อาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้ทงั ้ ระบบ จึงคาดว่าจะเริม่ การดาเนินคดีภายหลังการปรับโครงสร้าง
หนี้แล้วเสร็จ และต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 มีมติมอบหมายให้ทนายความของบริษทั
ดาเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่ออดีตกรรมการบริษทั ย่อย(YNPE) จานวน 2 รายแล้ว ซึง่ ศาลกาหนดให้ไกล่เกลีย่ กัน เรื่อยมา แต่
ไม่สามารถไกล่เกลีย่ กันได้ และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ศาลจึงไต่สวนมูลฟ้ องโดยสืบพยานโจทก์แล้ว และนัดสืบพยานจาเลย
ในวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2559 ต่อมา
ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ไต่สวนมูลฟ้ องพยานฝ่ ายโจทก์เสร็จสิน้ และได้มคี าสังประทั
่
บฟ้ องเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลได้กาหนดนัดสืบพยานเพิม่ เติมโดยนัดพยานโจทย์ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 และนัด
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สืบพยานจาเลย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 หลังจากนัน้ ศาลได้นัดฟั งคาพิพากษาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่ ในวันดังกล่าว
ศาลได้พพิ ากษาว่าอดีตกรรมการ มีความผิด ให้ลงโทษ จาคุกเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 66 เดือน ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษทั
(YNP) และบริษทั ย่อย( YNPE) ได้ย่นื อุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์พจิ ารณาลงโทษอดีตกรรมการในสถานหนักต่อไป ต่อมาใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์ มีคาพิพากษา ยกฟ้ องอดีตกรรรมการบริษัทย่อย (YNPE) ทัง้ 2 ราย เนื่องจาก
หลักฐานที่นาสืบพยานมีน้ าหนักไม่เพียงพอ ต่อมา บริษัท (YNP) และบริษัทย่อย (YNPE) ได้ย่นื ฏีกาต่อศาล และเมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2562 บริษัท(YNP) และบริษัทย่อย(YNPE) ได้ย่นื ฏีกาต่ อศาลเพื่อดาเนินคดีต่ออดีตกรรมการบริษัทย่อยทัง้ 2 ราย
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลฎีกาและรอศาลฎีกานัดฟั งคาพิพากษา อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
โดยมิได้เปลีย่ นแปลงการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตตามทีก่ ล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ
1.5 เรื่องการดาเนินงานต่อเนื่องว่า บริษทั และบริษทั ย่อยประสบภาวะขาดทุนจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีขาดทุนสุทธิ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นจานวนเงิน 104.27 ล้านบาท และ
36.96 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมเกิน
ทุนเป็ นจานวนเงิน 3,765.57 ล้านบาท และ 3,750.44 ล้านบาท ตามลาดับมีหนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เป็ น
จานวนเงิน 5,530.34 ล้านบาท และ 5,670.41 ล้านบาท ตามลาดับ ปั จจัยดังกล่าวแสดงถึงความไม่แน่ นอนอย่างมีสาระสาคัญใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษทั
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้ า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 และข้อ 11 กลุ่มบริษทั มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นจานวนทีม่ นี ยั สาคัญ
ได้แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึง่ การพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจทีส่ าคัญของฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั เนื่องจากการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ดงั กล่าว ซึง่ กาหนดจากมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์นนั ้ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กลุ่มบริษทั คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการคาดการณ์ ผลการดาเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต
รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ทีส่ าคัญ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์เป็ นเรื่องทีม่ นี ยั สาคัญ ซึง่ ต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่ งดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ดงั กล่าว โดยข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผล
ของหลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุ นในเรื่องของข้อสมมติและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตทีจ่ ะ
ได้รบั จากการใช้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิด ลดทีก่ ลุ่มบริษทั และบริษทั
ใช้ในการคานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ดงั กล่าว และยังได้พจิ ารณาถึงความเพียงพอของ
ข้อมูลทีไ่ ด้เปิ ดเผยเกีย่ วกับการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มันต่
่ อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอั นเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สือ่ สารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลและฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในที่ ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคั ญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เ กณฑ์การ
บัญ ชีสาหรับ การดาเนิน งานต่อ เนื่ อ งเว้น แต่ผู ้บ ริห ารมีค วามตัง้ ใจที่ จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และบริษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ น
สาระสาคัญ ที่มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มูลที่ข ดั ต่ อข้อ เท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริต หรือ ข้อ ผิด พลาดและถือ ว่ ามีสาระสาคัญ เมื่อ
คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่ารายการที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงแต่ ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่ อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสี่ย งที่ไ ม่ พ บข้อ มูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระส าคัญ ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริต จะสูง กว่ า ความเสี่ย งที่เ กิด จาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัต ถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนิน งานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึน้ อยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริษทั และบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วร
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่ อ การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้คารับ รองแก่ผู้ม ีหน้ า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลว่า ข้าพเจ้า ได้ป ฏิบตั ิตาม ข้อ กาหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับผู้มหี น้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่ า นี้ ใ นรายงานของผู้สอบบัญ ชี เ ว้น แต่ ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ไม่ ใ ห้เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ า ว หรือ ใน
สถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ไ ด้อย่า งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว
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งบแสดงฐานะการเงิ น (ลบ.)

2562

2561

2560

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

เงินสด
ลูกหนี้และตั ๋วเงินรับการค้าสุทธิ
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
รวมสิ นทรัพย์

88.47
806.74
153.82
1,161.92
2,546.18
3,708.09

62.00
1070.54
235.07
1,522.08
2,182.97
4,354.43

45.95
954.81
275.40
1,431.20
2,536.53
4,614.89

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้และตั ๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ

263.02
1,457.73

271.1
1,719.61

747.12
1,669.59

หนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

4,846.36

254.13

6,692.25
781.41
7,473.66

2,483.62
5,508.81
7,992.43

229.84
2,860.54
5,261.52
8,122.06

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่า
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)มูลค่าหุน้
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนอื่น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
หุน้ ทุนรับซือ้ คืน/หุน้ ทีถ่ อื โดยบริษทั ย่อย
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นบริษทั ใหญ่

1,600.00
1,600.00
1,230.40
-6,595.97
-

1,600.00
1,600.00
1,230.40
-6,468.40
-

-3,765.57

-3,638.00

1,600.00
1,600.00
1,230.40
-6,642.78
3,507.17

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

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)
ยอดขายสุทธิ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
EBITDA
ค่าเสือ่ มและค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อน ด/บ และภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

4,455.88
111.83
4,542.07
4,297.22
317.71
4,614.93
199.60
264.25
-80.35
-104.27

5,264.43
118.46
5,382.89
5,128.62
305.82
5,459.38
244.26
373.05
-76.48
-128.79

5,190.09
68.50
5,258.60
5,106.67
268.64
5,397.12
292.66
431.19
-138.53
-256.97

-0.07

-0.08

-0.16

กาไรต่อหุ้น (บาท)
2562

2561

2560

(01/01/62 -31/12/62) (01/01/61 -31/12/61) (01/01/60 -31/12/60)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สนิ (เท่า)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
EBIT Margin (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)

189.44
38.51
-201.47

244.7
-45.29
183.37

26.47

16.04

2562

41.87
483.26
-559.03
-33.91

2561
0.67
N/A
-0.03

N/A

2560
0.69
N/A
-0.03

N/A
1.22
3.56
-1.80
-2.34

0.50
N/A
-2.80
N/A

1.20
2.58
-1.42
-2.39

1
1.61
-2.63
-4.89

94 | P a g e

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2562
-15.36
16.21
-15.66
3.95
N/A

อัตราการเปลีย่ นแปลงยอดขาย
อัตราการเปลีย่ นแปลงต้นทุนขาย
อัตราการเปลีย่ นแปลงรายได้รวม
อัตราการเปลีย่ นแปลงค่าใช้จ่ายรวม
อัตราการเปลีย่ นแปลงกาไรสุทธิ
วงจรเงิ นสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2561

2560
1.41
0.43
2.36
1.15
N/A

2562

-5.69
-1.92
-4.91
-3.12
N/A

2561
5.19
60.90
28.97
12.43
3.29
109.31
-35.98

2560
5.20
70.21
20.09
18.16
3.03
120.60
-32.23

6.21
58.82
18.46
19.77
3.14
116.15
-37.56

สภาพคล่อง
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียน
- กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562
-104.27
189.44
38.51
-201.47
26.47

2561
-128.79
244.7
-45.29
183.37
16.04

2560
-256.97
41.87
483.26
-559.03
-33.91
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งข้อมูลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
1. ผลการดาเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 รายได้
สาหรับปี 2562 และปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม เป็ นจานวนเงิน 4,568.39 ล้านบาท
และ 5,385.25 ล้านบาท(ตามลาดับ) ลดลง 816.86 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.17 โดยมีรายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการสุทธิในปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 4,455.88 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561
เป็ นจานวน 808.55 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.36 เนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ลดลงต่อเนื่องจากปี ก่อน ในขณะทีป่ ี 2562 บริษัทมีกาไรจากการจาหน่ ายสินทรัพย์จานวน 51.50 ล้านบาท
และมีรายได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจานวน 29.16 ล้านบาท
1.2 ต้นทุนขาย
ส าหรับ ปี 2562 และปี 2561 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีต้ น ทุ น ขายและบริก ารเป็ นจ านวนเงิน
4,297.22 ล้านบาทและ 5,128.62 ล้านบาท (ตามลาดับ) ลดลง 831.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.21 ซึง่
เป็ นไปตามการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการ อีกทัง้ บริษทั มีมาตรการการควบคุมค่าใข้จ่าย
ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
สาหรับปี 2562 และปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็ นจานวนเงิน
350.84 ล้า นบาทและ 330.76 ล้า นบาท (ตามลาดับ ) เพิ่ม ขึ้น 20.08 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.07
เนื่องจากขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 33.13 ล้านบาท ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของบริษทั ลดลงจานวน 14.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.32 เนืองมาจากการดาเนินตาม
มาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษทั
1.3 กาไร(ขาดทุน)
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สาหรับปี 2562 และปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเป็ นจานวนเงิน 104.67 ล้าน
บาท และ 128.79 ล้านบาท (ตามลาดับ) ขาดทุนลดลง 24.52 ล้านบาท เนื่องจากจากรายได้ทล่ี ดลง ในขณะที่
บริษทั ดาเนินตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจึงทาให้อตั ราขาดทุนลดลงจากปี ก่อนหน้า

2. ฐานะทางการเงิ น (เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561)
ฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 3,708.09 ล้านบาท และ 4,354.43 ล้านบาท(ตามลาดับ)
ลดลง 646.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.84 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
2.1 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนเงิน 3,708.09 ล้าน
บาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 646.34 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันสิน้ งวดบริษทั และบริษทั
ย่อย มีมลู ค่าลูกหนี้การค้าลดลงเป็ นจานวน 316.78 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงเป็ นจานวน 81.24 ล้านบาท
มูลค่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลงเป็ นจานวนเงิน 209.40 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลงเป็ น
จานวน 65.31 ล้านบาท
2.2 หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวมเป็ นจานวนเงิน 7,473.66 ล้านบาท
ลดลง 518.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.49 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงเป็ นจานวนเงิน 165.98 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลงจานวน 366.65 ล้าน
บาท ในขณะทีภ่ าระผูกพันพนักงานเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 30.19 ล้านบาท
2.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบจานวน 3,765.57
ล้านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมติดลบจานวน 3,638.00 ล้านบาท จากผลขาดทุน
สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างงวดปี 2562
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อบริษทั ผูจ้ ่าย

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

รายการ
1
2
3

บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

3,855,000
620,000
390,000
4,865,000

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อบริษทั ผูจ้ ่าย

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

รายการ
1
2
3

บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

3,325,000
700,000
500,000
4,525,000

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ
ชื่อบริษทั ผูจ้ ่าย
1
บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
2
บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด
3
บริษทั ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
2,050,000
250,000
200,000
2,500,000
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งบการเงิ น ปี 2562
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70
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(

2562
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1
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1.4.5
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1.4.7
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15 - 20
5 - 10
5

7
5
3

5

1.4.8

1.4.9
(

)
3

10

1.4.10
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1.4.11

(

)

1.4.12

1.4.13

1.4.14
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(

)

1.4.15

1.4.16

1.4.17

(

)
(

(

)

)

)

1.5 การ า นน าน ่ น
31
36.96

(

ร ท

2562

104.27
31

2562
3,765.57

3,750.44
5,530.34

5,670.41
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)

)

1.5 การจ ประ ท ่
1

2562
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2 รา การระ ่ า กนก กจการท ก
2.1 กจการท ก
กน

16

กน

2562

YDT

YDT

YDT

1%

27.28%

YDT
31
1
31

2562
2562

2562
( 16

2562 )

YDT
(

)

2.2 รา การก กจการท ก

กน
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YNP

(

)

YNPE
10.1.2 ท น

ร ท ( ร าน 3)
31

2552
)

(

2
2

911.22
1
2552

2551

671.24

877

ประ นรา ารา ท 1
2
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900,000
197.30
3

2.15
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

7

2552

2553

833
2.50 – 3.70
95%

2,397,600 – 1,620,000

3.70

2.50

2

132 | P a g e

2 2553

ประ นรา า สระรา ท 4 (
2553
5
2553

3

)

745

4,000
1,782,500
2

88

31

2553

1

4 2560
15

2554

(

)

2560
6
47.43

2560

(
31

17.02

789
30.41

)

2560

10.2 การประ นรา า ร จกร ะ า าร

ก่ ร ท

2554
3

256 1
3
1

2
3
1,064.65
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789.33
2.23
1 2562
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)
3

(
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(

)
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(
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(
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1 2554
(YNPE)
31
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6.53
31

2562
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2561: 5,909.54

(31

6,158.96
)

5,836.45

2561: 0.04

(31

31

2562

0. 3

(31
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)

31

2562

2 ,349.62
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)
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2.

(
(
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)

3.
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2562
(

)
4

15

2561
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12
2562
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2562
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31
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2562
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31

2562

2561

0.67
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(
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย

YNP
YNPE
YNPI
YSP
YDT

หมายถึง บริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริษทั วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด
หมายถึง บริษทั ยานภัณฑ์อนิ เตอร์เนชั ่นเนล จากัด
หมายถึง บริษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
หมายถึง บริษทั ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. บริษทั ข้าวรัชมงคล จากัด ดาเนินธุรกิจ

ค้าข้าวและโรงสีขา้ ว
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ห ายเหตุ
1. วันที่ 5 กันยายน 2560 นางชั สณริณ บุนนาค ได้ลาออกจากการเป็ น กรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จากัด(มหาชน)
2. วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้แต่งตัง้ พลตารวจตรีลือชัย สุดยอด เป็ นกรรมการบริษัท ท่านใหม่ของ บริษัท ยานภัณฑ์
จากัด(มหาชน)
3. วันที่ 8 กันยายน 2560 กรรมการชุดเก่า ได้ลาออกจากบริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังนี ้
- นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์ ได้ลาออกจากการเป็ น ประธานกรรมการบริหาร
- นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ ได้ลาออกจากการเป็ น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- นางอรสโรชยา บุนนาค ได้ลาออกจากการเป็ น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- นางพรจิต พันธ์พาณิชย์ ได้ลาออกจากการเป็ น กรรมการบริหาร
4. และในวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้แต่ตงั้ กรรมการชุดใหม่ 2 ท่าน เป็ นกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด ดังนี ้
- นางสาวนฤมล โนรี ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
- นางสาวธยาธี อารีรอบ ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
5. เดือน กันยายน 2562 คุณอามินท์ เบ้าสุวรรณ ได้ลาออกจากจากการเป็ นกรรมการบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง่
จากัด
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