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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจและเป็นแนวทางสาํหรับการติดตามทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) บริษทัจะอธิบายถึงภาพรวม 
ท่ีมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 วสัิยทศัน์ ภารกจิ แนวทางในการดาํเนินธุรกจิ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
วสัิยทศัน์ (Vision)  
“เราจะเป็นผูน้าํการผลิตแบตเตอร่ีในดา้นเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพระดบัโลก ในตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ และเพ่ิม

ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง” 
ภารกจิ (Mission)  
“ใหส้ามารถเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทั้งคุณภาพและตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ ดว้ยการนาํนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละปรัชญา

ใหม่ๆ เขา้มาพฒันาระบบการบริหาร การผลิต เพ่ือทาํใหบ้ริษทักา้วไปอยา่งมัน่คง ซ่ือตรง ไดรั้บการเช่ือถือ เป่ียมดว้ย
คุณภาพ และการบริการ ทั้งการดาํเนินงาน บุคลากร รวมทั้งความรักความสามคัคีท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัใหบ้รรลุสู่
เป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีขา้งหนา้” 

แนวทางในการดําเนินธุรกจิ  
 บริษทัจะดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะ

คงไวซ่ึ้งขั้นตอนและวธีิการในการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสัตย ์ 
 บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ การประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้น

เป็นนโยบายการประกอบธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง  
 บริษทัจะใหค้วามเคารพและยดึถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 บริษทัจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ 

และการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีรัดกมุและโปร่งใส  
 บริษทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและพนกังานทุกคนของบริษทั ยดึมัน่อยา่งซ่ือสัตยต่์อนโยบายของบริษทั 

กระบวนการดา้นบญัชี และเกณฑก์ารควบคุมอ่ืนๆ ทั้งน้ี พนกังานควรท่ีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัที ใน
กรณีท่ีมีขอ้สงสัยใดๆ วา่อาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองคก์รซ่ึงก่อใหเ้กิดการกระทาํผิดหรือก่อใหเ้กิดความ
เส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั  

 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัในการเป็นผูน้าํในการผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับยานยนตท่ี์มีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนท่ี
แข่งขนัได ้ และการใหบ้ริการดา้นพลงังานแก่ลูกคา้อยา่งครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มุ่งเนน้ใหมี้ระบบธรรมาภิบาลการจดัการบริหารความเส่ียง มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทัจึงมีแนวทางในการบริหารองคก์รใหเ้ติบโตข้ึนอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยใหส้าํคญักบัความสมดุลทั้งดา้นการเงิน ลูกคา้ กระบวนการดาํเนินงาน และ ผลลพัธ์ดา้นการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะ
พิจารณาถึงความเป็นไปได ้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอยา่งสมดุล (Balance) ภายใตภ้าวะ
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Fair risk) โดยกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของการวเิคราะห์ เปรียบเทียบการดาํเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด (Stakeholder 
analysis) มีการวดั วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 
สาํหรับกิจการของบริษทั เร่ิมตน้มาจากกลุ่มตระกูลมนูธรรม ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจโดยเป็นผูน้าํเขา้และตวัแทน

จาํหน่ายแบตเตอร่ี "YUASA" จากประเทศญ่ีปุ่น ในนามของบริษทั ฟูยี เมอร์แคนไทล ์จาํกดั ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั จึงถูกก่อตั้งข้ึนโดยกลุ่มตระกูลมนูธรรม และผูร่้วมทุนจากประเทศญ่ีปุ่น คือ 
บริษทั ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตแบตเตอร่ีท่ีมีประวติัการดาํเนินงานอนัยาวนานของ
ประเทศญ่ีปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลาํดบั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิต
แบตเตอร่ีสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพ่ือจําหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยูท่ี่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น
ใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ บนเน้ือท่ีประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตสาํหรับแบตเตอร่ี
รถยนตป์ระมาณ 0.8 ลา้นลูกต่อปี และแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตป์ระมาณ 3 ลา้นลูกต่อปี 

ในปี 2540 บริษัทเร่ิมผลิตแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (YT) จาํนวน 800 ลูกต่อเดือน 
(ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 150,000-160,000 ลูกต่อเดือน) และในปีเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท  
ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายแบตเตอร่ีภายในประเทศโดยจาํหน่ายในตลาดประเภท
อะไหล่เพ่ือการทดแทน (REM) ต่อมาในปี 2543 บริษทัเร่ิมผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จาํนวน 
2,000 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตไดป้ระมาณ 15,000 ลูกต่อเดือน) และในเดือนกนัยายน 2544 เร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง
โรงงานแห่งท่ีสอง ตั้งอยูท่ี่ 111 หมู่ 9 ตาํบลหัวสําโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเร่ิมทาํการผลิตในปี 2546 
และปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตประมาณ 400,000 ลูกต่อปี 

ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2544 บริษทัมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก 10 บาทเป็น 5 บาทต่อหุ้น 
และต่อมาบริษทัไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็นบริษทัจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง 
และเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2545 ในช่ือยอ่หลกัทรัพยว์า่ "YUASA" 

จากลกัษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัท่ีธุรกิจทุกแขนงตอ้งการความสาํเร็จประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรง ไม่ว่าจะดา้นราคา คุณภาพสินคา้ และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทาํให้บริษทั มีการพฒันากระบวนการผลิต
สินคา้และระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน 
ISO9001 และ ISO14001 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 5 บาทเป็น 1 บาท ต่อหุน้ ทาํ
ใหหุ้น้สามญัจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุน้ เพ่ิมข้ึนเป็น 107,625,000 หุน้ 

และในวนัท่ี 1 เมษายน 2547 บริษทั ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น (YCJ) ซ่ึงเป็นผูร่้วมลงทุนหลกัของบริษทั 
ไดท้าํสัญญาควบรวมกิจการกบั บริษทั เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั ภายใตบ้ริษทัใหม่ท่ีช่ือ บริษทั จีเอส  
ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ( G Y C )  ภายหลงัจากท่ีมีการควบรวมกิจการแลว้ ทางกลุ่ม G Y C  มีนโยบายท่ีจะโอนธุรกิจ
ภายนอกประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมถึงการถือหุน้ในบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ซ่ึง G Y C  ถือหุน้ร้อยละ 1 0 0  คือ บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ( G Y I N )  

นอกจาก GYIN จะถือหุน้ในบริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) แลว้ GYIN ยงัไดร่้วมทุนกบั
กลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ในบริษทั สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี จาํกดั ผูผ้ลิตแบตเตอร่ี “GS” ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษทั
อยา่งไรกต็ามตวัแทนจาก GYIN ท่ีเป็นกรรมการของบริษทั และบริษทั สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี จาํกดั เป็นคนละชุดกนั และ
ยงัมีผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืนของแต่ละบริษทัช่วยถ่วงดุลอาํนาจกนัและกนั ดงันั้นจึงช่วยลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ลงไดอี้ก
ทางหน่ึง 
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ในปี 2548 บริษทั ไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ของโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยโรงงานแห่งท่ี 
1 ไดป้รับปรุงสายการผลิตและเพ่ิมสายการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตช์นิด Maintenance Free อีก 1 สายรวมเป็น 4 
สายการผลิตและโรงงานแห่งท่ี 2 ไดข้ยายกาํลงัผลิตจากเดิมท่ีผลิตแบตเตอร่ีรถยนตไ์ดจ้าํนวน 400,000 ลูกต่อปี เป็น 
700,000 ลูกต่อปี เพ่ือรองรับการขยายตวัทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ  

ในปี 2549 บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารจากเดิมท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
มาเป็นการแต่งตั้งนายคทัซึมิ นากาโตะ ซ่ึงเป็นตวัแทนจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ใหด้าํรงตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 

ในปี 2550 บริษทัไดป้รับปรุงแบตเตอร่ีรถยนตบ์างรุ่น (Light Grid Battery) เพ่ือลดปริมาณการใชต้ะกัว่ ในขณะ
ท่ีคุณภาพของแบตเตอร่ียงัมีมาตรฐานเหมือนเดิม รวมทั้งไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ประเภท Maintenance Free สาํหรับ
รถจกัรยานยนต ์ ช่ือรุ่น X-Super 5 โดยมีเป้าหมายท่ีจะจาํหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศในปี 2551 นอกจากนั้นใน
ปี 2550 บริษทัไดก่้อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียของโรงงานท่ี 1 ซ่ึงใชเ้งินลงทุนประมาณ 15 ลา้นบาท  

ในปี 2551 บริษทัไดย้า้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยจาก อาคารมนูธรรมแมนชัน่ เลขท่ี 33 
ซอยสุขมุวทิ 51 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู ่ณ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนน
สุขมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

และเพ่ือใหเ้กิดรายไดจ้ากการเช่าและรายไดจ้ากการใหบ้ริการในการผลิต รวมทั้งลดภาระค่าเส่ือมราคาของ
โรงงานท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาการใหเ้ช่าอาคารโรงงานและสาํนกังานของ
โรงงานท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ ใหแ้ก่บริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จาํกดั (ผูเ้ช่า) เพ่ือผลิต
แบตเตอร่ีสาํหรับรถยก ทั้งน้ีบริษทัและผูเ้ช่า มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนัคือ GYIN โดยถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 40.69% 
และถือหุน้ในผูเ้ช่า จาํนวน 60% นอกจากนั้นกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ผูผ้ลิตแบตเตอร่ี “GS” ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางการคา้ของ
บริษทัยงัถือหุน้ในบริษทัผูเ้ช่าอีกจาํนวน 40% และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2551 
ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัใหด้าํเนินการในเร่ืองดงัล่าว นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้การออกแบบและผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับ
รถถงัและรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ เพ่ือสนองความตอ้งการใหก้บัตลาดกองทพัและหน่วยงานราชการ 

ในปี 2552 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ทั้งแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใชก้บัรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ และ
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตรุ่์นใหม่สาํหรับบริษทัไทยฮอนดา้ฯ ไดแ้ก่ YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิต
ใหม่ เพ่ือใหโ้รงงานเกตเวย ์ สามารถผลิตแบตเตอร่ีรถยนตรุ่์น B24 เพ่ือรองรับความตอ้งการของแบตเตอร่ีสาํหรับรถเลก็ 
นอกจากน้ีบริษทักาํลงัวางแผนออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีใชก้บัหน่วยงานราชการและแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตรุ่์น YTZ6-BS 
ซ่ึงจะขายในตลาดทดแทนเพื่อแกปั้ญหาการคายประจุไฟฟ้าโดยธรรมชาติในตวัแบตเตอร่ี 

ในปี 2553 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือใชก้บัรถแทก็ซ่ี และพฒันาแบตเตอร่ีท่ีใชก้บัหน่วยราชการขนาด 6 
โวลท ์ 200Ah นอกจากนั้นบริษทัไดว้างแผนพฒันาปรับปรุงการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตรุ่์น YTZ4V และYTZ6V 
ชนิด Case formation ท่ีใช ้Unformed plate ในการประกอบ ทาํใหล้ดขั้นตอนและตน้ทุนในการผลิต 

ในปี 2554 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับแบตเตอร่ีท่ีใชก้บัหน่วยงานราชการ รุ่น 7DHR ความจุขนาด 6V 
200Ah สาํหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ไดมี้การออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นแบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ใน
แบตเตอร่ีรุ่น MF2000 นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์นแบตเตอร่ีรุ่น N70 (65D31) และมีการเปล่ียนรูปแบบกล่อง
ผลิตภณัฑใ์นแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน (Conventional) ทุกรุ่น 

และเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2555 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ไดมี้มติใหจ้าํหน่ายทรัพยสิ์นของโรงงาน
ท่ี 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ใหก้บับริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์
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และเง่ือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายและตน้ทุน
ทางการเงิน รวมทั้งการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเกินความจาํเป็นทั้งดา้นพ้ืนท่ีและเคร่ืองจกัร อนัจะส่งผลใหโ้ครงสร้างทุนของ
บริษทัดีข้ึน นอกจากนั้นในปี 2555 บริษทัยงัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตรุ่์น YTZ5S High 
performance สาํหรับลูกคา้ในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑช์นิดน้ีสามารถลดการคายประจุไฟไดเ้ป็นอยา่งดี 
และไดพ้ฒันาผลิตภณัฑส์าํหรับแบตเตอร่ีรถยนตรุ่์น N200LW ใหมี้กาํลงัสตาร์ทสูงข้ึน พร้อมทั้งมีการออกจาํหน่าย
แบตเตอร่ีรถยนตแ์บบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดท่ีไม่ตอ้งบาํรุงรักษาตลอดอายกุารใชง้านในรุ่น MF2000 ซ่ึงใชส้าํหรับ
รถยนตน์ัง่ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,600CC และรุ่น MF3000 ใชส้าํหรับรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์

ในปี 2556 นบัเป็นปีท่ีสาํคญัปีหน่ึงหลงัจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย ์โดยหลงัจาก
ท่ีบริษทัไดด้าํเนินการยา้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานท่ี 2 เพ่ือมาติดตั้ง ณ โรงงานท่ี 1 (โรงงานบางปู) แลว้
บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดท้าํการปรับปรุง
พ้ืนท่ี อาคารภายในโรงงาน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั และในดา้นผลิตภณัฑ ์ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์
แบตเตอร่ีรถยนตใ์หม่เพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดและลดตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่รุ่น N150LW ชนิด Light weight 
สาํหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรุ่น N120ZLMF สาํหรับรถยนตข์นาดใหญ่ท่ีใชใ้นราชการทหาร นอกจากนั้นบริษทัยงั
อยูร่ะหวา่งการพฒันาแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตส์าํหรับรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) ท่ีเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ
และกาํลงัเร่ิมเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย 

สาํหรับปี 2557 บริษทัยงัคงปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายและ
รองรับความตอ้งการของฝ่ายขาย ไดมี้การพฒันา ปรับปรุงและจดัระบบ พ้ืนท่ี อาคาร รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ภายในโรงงาน มีการดาํเนินกิจกรรมคน้หาอนัตรายภายในโรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน
และลดอุบติัเหตุภายในโรงงาน นอกจากนั้น บริษทัยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาด ทั้งแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์ สาํหรับแบตเตอร่ีรถยนต ์ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑส์าํหรับตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด
ส่งออกในรุ่น MFDIN75 สาํหรับรถยนตข์นาดเคร่ือง 2,400 ซีซี ข้ึนไป ท่ีผลิตจากประเทศยโุรป เช่น รถยนตว์อลโว ่บีเอม็
ดบัเบิลยแูละเมอร์เซเดส-เบนซ์, และแบตเตอร่ีรุ่น MF2800 ซ่ึงมีฝา 2 ชั้น (Double lid) สาํหรับรถยนตข์นาดเคร่ือง 2,000 ซี
ซี เช่น รถโตโยตา้วโีก ้ โตโยตา้อลัติส และ ฮอนดา้ซีวคิ และยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถจกัรยานยนตส์าํหรับ
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) และขนาดกลาง ไดแ้ก่ แบตเตอร่ีรุ่น YTZ10 YTZ7V และ YTZ6V เพ่ือจาํหน่าย
ใหก้บัตลาดทุกประเภท 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ในดา้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนๆ เป็นดงัน้ี 

 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างไทย - ญ่ีปุ่น โดยไดรั้บการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น (“บริษทัร่วมทุน”) ทั้งน้ีบริษทัเป็น
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ีจกัรยานยนต ์แบตเตอร่ีรถบรรทุก แบตเตอร่ีรถเพ่ือการเกษตร และเรือประมง 
เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัเป็นผูน้าํเขา้แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงใช้เป็นแหล่ง
พลงังานสาํรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงในการผลิตจากบริษทัร่วมทุน และบริษทัใน
เครือ "YUASA" ทั้งน้ีบริษทัไดด้าํเนินงานมากวา่ 50 ปีแลว้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายการคา้
ของบริษทัร่วมทุนประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีบริษทัยงัทาํการผลิตและจาํหน่ายแบตเตอร่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีบริษทั
พฒันาข้ึนเองอนัไดแ้ก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ใหแ้ก่บริษทัร่วมทุน 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                                  ส่วนท่ี 1 หน้า  6 

 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยจ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกท่ีผลิตสาํหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสาํหรับแบตเตอร่ี
ชนิดท่ีไม่ตอ้งการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินคา้ของบริษทันั้น การขายในตลาดทดแทน
ภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษทัจะจดัจาํหน่ายผา่นบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัลูกท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศท่ีอยูน่อกเหนืออาณาเขตประเทศ ไทย ลาว 
กมัพูชา พม่า บริษทัจดัจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัร่วมทุนซ่ึงโดย
ปกติบริษทัร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกใหบ้ริษทัในอีกทางหน่ึง โดยบริษทัร่วมทุนอาจจะซ้ือของทั้งจาํนวนจากบริษทั
หรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจาํหน่ายสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้อ่ืนๆ บริษทัสามารถจดัจาํหน่ายไดโ้ดยอิสระ การจดัจาํหน่ายนอกเหนือจากน้ีบริษทัจะจดัจาํหน่ายเอง
โดยตรง 

โครงสร้างบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  (ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2558) 

 
 
 
 
 
                      77.00%             100.00% 
 
 
                          55.00%                           92.30% 
 
 
          

      6.48%                         5.45%                           19.13%                                                          3.20%           40.69% 
 
 
               

  99.99%  

 
 
ท่ีมา: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน จํากัด เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็น
ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นตลาดทดแทนภายในประเทศ 

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (GYIN) ถือหุ้นในบริษทัจาํนวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีบริษทัดงักล่าว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่ง ยวัซ่า 
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 
เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

บริษทั เซลทรัล เอเยนซิ จาํกดั 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษทั มนูธรรม แมนชัน่ 
แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั 

บริษทั ฟูยเีมอร์แคนไทล ์จาํกดั บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วสิ จาํกดั 

ตระกลู มนูธรรม บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
(GYIN) 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  
              หน่วย : (พนับาท) 

รายละเอยีด 
2555 2556 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย ("บริษัท") 
1. จาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 298,702.08 15.43 291,208.43 16.53 244,387.86 14.55 
- ส่งออก 246,694.68 12.74 251,754.46 14.29 289,394.27 17.23 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 25,596.63 1.32 31,999.58 1.82 16,125.70 0.96 
- อ่ืน ๆ 39.75 0.00 443.84 0.03 730.93 0.04 
2. จาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์       
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 447,418.26 23.11 318,652.07 18.08 299,363.38 17.82 
- ส่งออก 95,425.80 4.93 117,455.95 6.67 80,555.14 4.80 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 3,254.82 0.17 2,971.93 0.17 5,202.52 0.31 
- ส่งออกอ่ืนๆ 5.50 0.00 14.98 0.00 6.97 0.00 
3. จาํหน่ายแบตเตอร่ีสาํรองไฟ       
- ในประเทศ 66,579.78 3.44 41,380.58 2.35 54,557.86 3.25 
- ต่างประเทศ - - - - - - 
4. อ่ืน ๆ 4,566.98 0.24 472.22 0.03 525.27 0.03 
รวมรายได้จากการขายบริษัท  (ก) 1,188,284.28 61.38 1,056,354.04 59.95 990,849.90 58.99 

บริษัท  ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จํากดั  
(บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

 
 

 
 

 
 

1. จาํหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต ์       
- ตลาดทดแทน (REM) 468,371.41 24.19 380,490.96 21.59 419,657.79 24.98 
2. จาํหน่ายแบตเตอร่ีจกัรยานยนต ์       
- ตลาดทดแทน (REM) 208,870.29 10.79 276,793.36 15.71 246,696.96 14.69 
3. แบตเตอร่ีสาํรองไฟ/พลงังานแสงอาทิตย ์ 24,132.71 1.25 21,457.26 1.22 9,507.42 0.57 
4. อ่ืน ๆ 1,514.82 0.08 3.23 0.00 1,560.43 0.09 
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข) 702,889.23 36.31 678,744.81 38.52 677,422.60 40.33 

รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข) 1,891,173.51 97.68 1,735,098.85 98.47 1,668,272.50 99.31 

รายได้อ่ืน 44,866.32 2.32 26,949.45 1.53 11,527.45 0.69 

รวมรายได้ 1,936,039.83 100.00 1,762,048.30 100.00 1,679,799.95 100.00 
 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุ: * เป็นการจาํหน่ายในประเทศใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือการส่งออก 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนัผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 
2.1.1 แบตเตอร่ีชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอร่ีท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย

การเติมนํ้ากลัน่เพ่ือยดือายกุารใชง้าน เน่ืองจากเทคนิคในการผลิตและวสัดุท่ีใช ้ทาํใหมี้อตัราการระเหยของนํ้าในปริมาณ
ท่ีสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศท่ีมีอากาศร้อน เช่น ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรท่ีติดขดัทาํให้อุณหภูมิใน
ห้องเคร่ืองยนต์สูงมาก ทาํให้นํ้ ายา Electrolyte ท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีระเหยในอตัราท่ีสูง จึงจาํเป็นตอ้งเติมนํ้ ากลัน่อย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือยดือายกุารใชง้าน 

1) แบตเตอร่ีสาํหรับรถยนต ์(Automotive Battery)  
ปัจจุบนัผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ 
(1) “YUASA” 
(2) “THUNDERLITE” 
(3) “YUCON” 

2) แบตเตอร่ีสาํหรับรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Battery)  
ปัจจุบนัผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ 
(1) “YUASA” 
(2) “THUNDERLITE” 
(3) “YUCON” 

 

2.1.2 แบตเตอร่ีชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เป็นแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่ตอ้งเติมนํ้ากลัน่
ตลอดอายกุารใชง้าน เน่ืองจากโครงสร้างในการใชว้ตัถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างจากแบตเตอร่ีชนิดสามญั
ขา้งตน้ ทาํใหอ้ตัราการสูญเสียนํ้าเป็นไปในระดบัท่ีตํ่ามาก รวมถึงอตัราการคายไฟจาก ตวัเองกอ็ยูใ่นระดบัท่ีตํ่า จึงเหมาะ
กบัการใชง้านท่ีนานๆ ใช ้ไดดี้กวา่แบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน 

1) แบตเตอร่ีสาํหรับรถยนต ์(Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอร่ีชนิดน้ีถูกออกแบบให้
ใชแ้ผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอร่ีท่ี
พร้อมใชท้นัทีท่ีออกจากโรงงาน จึงทาํให้มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกวา่แบตเตอร่ีชนิดเดียวกนัท่ีมี
จาํหน่ายในทอ้งตลาดโดยทัว่ไป  

2) แบตเตอร่ีสําหรับรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอร่ีชนิดน้ีไดถู้กออกแบบให้มี
ความเหมาะสมในการใชง้านในรถจกัรยานยนต์ โดยมีคุณสมบติัท่ีสามารถติดตั้งไดทุ้กตาํแหน่ง 
โดยไม่มีการร่ัวซึมของ นํ้ ายา Electrolyze เพราะโครงสร้างเป็นลักษณะการปิดผนึกโดยรอบ 
ปัจจุบนัผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Yuasa” 

แบตเตอร่ี 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษทัเอง นอกจากน้ีแบตเตอร่ีท่ีบริษทัผลิตทั้งสองชนิดยงั
สามารถแบ่งตามวสัดุท่ีใชใ้นการทาํเปลือกหมอ้แบตเตอร่ีดงัน้ี 

(1) ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหมอ้แบตเตอร่ีชนิดน้ี จะมีสีดาํทึบไม่
สามารถมองทะลุไดท้าํจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหมอ้ชนิดน้ีจะใชใ้นการผลิต
แบตเตอร่ีในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันคงมีการผลิตแต่แบตเตอร่ีท่ีใช้กบัเรือ และ
เคร่ืองจกัรทางการเกษตร ทั้งน้ีเพราะมีตน้ทุนท่ีสูง และนํ้าหนกัมาก 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
 ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหมอ้ชนิดน้ี จะมีสีธรรมชาติเป็นสีขาวขุ่น

สามารถมองเห็นภายในได ้มีความยืดหยุน่สูงและน่ิมกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบนั
ใชใ้นการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากตน้ทุนท่ี
ถูกและนํ้าหนกัท่ีเบากวา่เปลือกยาง 

 ชนิด “AS” และ “ABS” มีลกัษณะท่ีใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการ
ผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบนัไดล้ดการใชง้าน
ลงมากเน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูง คงใชใ้นการผลิตแบตเตอร่ีบางชนิดเท่านั้น 

บริษทัไดด้าํเนินการผลิตแบตเตอร่ีตามขอ้กาํหนดมาตรฐานประเทศญ่ีปุ่น (JIS - Japanese Industrial Standard) 
มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutshes Institute Fur Norm) นอกจากน้ีบริษัทยงัได้รับ ISO9001:2008 และ ISO 
14001:2004 และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่โลก ดงันั้นแบตเตอร่ี
ของบริษทัจึงสามารถใชง้านไดท้ั้งในเขตอากาศร้อนและอากาศหนาว 
 

2.1.3 แบตเตอร่ีสํารองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม และแบตเตอร่ีทีใ่ช้กาํลงั
ขับเคล่ือน (Traction Battery) แบตเตอร่ีชนิดน้ี ประกอบไปดว้ยแบตเตอร่ีทั้งชนิดท่ีตอ้งดูแลรักษา และไม่ตอ้งดูแล
รักษาชนิดต่างๆ โดยทั้งหมดจะเป็นสินคา้นาํเขา้จากบริษทัร่วมทุน และบริษทัในเครือของบริษทัร่วมทุน โดยจะแบ่งตาม
ประเภทไดด้งัน้ี 

1) แบตเตอร่ีสาํรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอร่ีประเภทน้ีจะเป็นแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่ตอ้ง
ดูแลรักษา มีอายกุารใชง้านนานถึง 5 ปี ภายใตส้ภาพการใชง้านปกติจะเป็นแบตเตอร่ีรุ่น NP เหมาะ
สาํหรับการใชง้านในหอ้งปรับอากาศหรือในสถานท่ีจาํกดั ไม่มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี เน่ืองจาก
แบตเตอร่ีชนิดน้ีเป็นแบตเตอร่ีชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใชง้าน 
และราคาไม่แพงมาก ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าวจึงนิยมนาํมาใชง้านในอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
(1) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  (Emergency Light) 
(2) ระบบสาํรองไฟฟ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกวา่ UPS) 
(3) เคร่ืองมือแพทย ์ (Medical Equipment) 
(4) เคร่ืองมือส่ือสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม  (Telecommunication Equipment) 
(5) เคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (Other Electronic Devices) 

2) แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม (Industrial Battery) แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะเป็นแบตเตอร่ีท่ีมีอายกุารใชง้าน
นาน 10 – 20 ปี มีทั้งประเภทท่ีไม่ตอ้งดูแลรักษาและท่ีตอ้งดูแลรักษา 
(1) ประเภทท่ีไม่ต้องดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) 

รุ่นท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือรุ่น UXL เป็นแบตเตอร่ีท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกวา่รุ่น NP 
เหมาะสาํหรับการใชง้านท่ีตอ้งติดตั้งในพ้ืนท่ีมีการถ่ายเทของอากาศอยา่งจาํกดั หรือในห้อง
ปรับอากาศ เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใช้งาน จาก
คุณสมบติัท่ีไม่ตอ้งการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายกุารใชง้านท่ียาวนาน ไม่มีไอระเหยของ
แก๊สท่ีจะไปทาํลายอุปกรณ์ต่างๆ ดงัเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นท่ีนิยมติดตั้งใน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบฐานขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการส่ือสารเป็น
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ระบบท่ีมีราคาแพงไม่สามารถหยุดการดาํเนินการได้ เพราะการหยุดทํางานของระบบ
หมายถึงความเสียหายอยา่งมหาศาลท่ีนบักนัเป็นวนิาที 

(2) ประเภทท่ีตอ้งดูแลรักษา (Vented Type ) 
 ชนิดตะกัว่กรด (Lead Acid Battery) 

แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะมีราคาถูกเหมาะสมกบัการใชง้านทัว่ไป ท่ีไม่ตอ้งการความ
แน่นอนมากนกั และติดตั้งในสถานท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ ทั้งน้ีเพราะจะมีไอระเหย
ของแก๊สออกมาขณะทาํงาน 

 ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd) 
แบตเตอร่ีชนิดมีลกัษณะการทาํงานเช่นเดียวกนักบัชนิดตะกัว่กรด แต่จะมีความ 
สามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไดสู้งกวา่ และมีอายกุารใชง้านท่ีนานกวา่ชนิดตะกัว่
กรด โดยจะมีอายกุารใชง้านถึง 20 ปี จึงมีราคาท่ีสูงกวา่ เหมาะสาํหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้าท่ีใชติ้ดตั้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 

- ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า 
- ระบบสาํรองไฟทัว่ไป 
- เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

3) แบตเตอร่ีใชก้าํลงัขบัเคล่ือน (Traction Battery) 
 แบตเตอร่ีชนิดน้ีอายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่าย

กระแสไฟจนหมดไดเ้ป็นอยา่งดี (Deep Discharge) แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะใชใ้นรถยกไฟฟ้า รถกอลฟ์ 
และแผงไฟฟ้าโซล่าเซลส์ 

 

2.1.4 บริการอ่ืนๆ บริษทัมีบริการหลงัการขายของแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการขาย
บริการบาํรุงรักษาแบตเตอร่ี (Maintenance Contract) ใหก้บัลูกคา้ท่ีหมดสัญญารับประกนัอีกดว้ย 
 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1  ภาวะอุตสาหกรรม 
ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในประเทศไทย 
แบตเตอร่ีเป็นสินคา้จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั ทั้งน้ีเพราะแบตเตอร่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น เป็น

แหล่งกาํเนิดพลงังาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใชส่้องสัตวใ์นเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นช้ินส่วนประกอบ
จาํเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานขอ้มูลของโลกจาํเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีทั้งส้ิน จึงทาํให้มีการใช้
แบตเตอร่ีกนัอยา่งแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอร่ีทัว่ไปท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นตํ่าในการผลิตจนถึงแบตเตอร่ี
ท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ตามประเภทการใชง้าน 

สําหรับราคาตะกัว่ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2557 อยูท่ี่ระดบัราคาเฉล่ีย 2,097 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั ลดลงจาํนวน 46 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียอยู่ท่ี
ระดบั 2,144 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในระหว่างปี 2557 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัอยูใ่นกรอบระหว่าง 1,936-2,236 
เหรียญสหรัฐต่อตนั และในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยุท่ี่ระดบัราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลง
จากช่วงปลายปี  2556 ท่ีผ่านมา ในขณะท่ีราคาตะกั่วโดยเฉล่ียในช่วงไตรมาสท่ีสามได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง  
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อตนั จากนั้นไดป้รับลดลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยอย่างต่อเน่ืองจากเดือนตุลาคมจนถึง
เดือนธันวาคมท่ีราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อตนั 2,023 เหรียญสหรัฐต่อตนั และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามลาํดบั 
ทั้งน้ีบริษทัพยายามท่ีจะปรับราคาสินคา้เพ่ือชดเชยราคาตะกัว่ท่ีปรับตวัสูงข้ึนในบางช่วงเวลา อยา่งไรก็ตามในตลาด
ทดแทนภายในประเทศ บริษทัยงัไม่สามารถปรับราคาสินคา้ได ้เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดมีจาํกดั และมีการ
แข่งขนักนัสูง  
 

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
การผลิต 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์

ในปี 2557 เม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีผ่านมา พบว่า มีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร, รถยนต์นั่งเพ่ือการพาณิชย์ และ
รถจกัรยานยนตล์ดลงร้อยละ 30.63  ร้อยละ 17.89 และร้อยละ 16.94  ตามลาํดบั โดยภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนตข์อง
ประเทศไทย ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีผา่นมาไดรั้บผลกระทบหลงัจากนโยบายโครงการรถคนัแรกของรัฐบาล 
ปัญหาทางดา้นการเมืองในช่วงตน้ปี 2557 และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ส่งผลให้กาํลงัซ้ือของ
ประชาชนในประเทศลดลง  

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ (หน่วย : พนัคนั) 

ผลติภัณฑ์     2553     2554     2555     2556     2557 

รถยนตน์ัง่โดยสาร 
รถยนตน์ัง่เพ่ือการพาณิชย ์
รถจกัรยานยนต ์

554 
1,091 
2,025 

538 
920 

2,043 

958 
1,496 
2,606 

1,071 
1,386 
2,219 

743 
1,138 
1,843 

 

ท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย   กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ปี 2553–2557 (ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558) 
 

การจาํหน่าย 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในด้านการจาํหน่าย

รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นประเทศในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีผ่านมา พบว่าปริมาณการจาํหน่ายรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์มีอตัราการจาํหน่ายลดลงร้อยละ 41.36 ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 15.07 ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลกระทบ
ของโครงการรถคันแรก รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้กําลังซ้ือ
ภายในประเทศลดลง 
 

ตารางแสดง ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ (หน่วย : พนัคนั) 
ผลติภัณฑ์ 2553 2554 2555 2556 2557 

รถยนตน์ัง่โดยสาร 
รถยนตน์ัง่เพ่ือการพาณิชย ์
รถจกัรยานยนต ์

363 
438 

1,846 

360 
434 
2,007 

672 
764 

2,130 

631 
699 
2,004 

370 
512 

1,702 
 

ท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย   กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ปี 2553–2557 (ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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การนาํเขา้ 
มูลค่าการนาํเขา้รถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ท่ีผา่นประมาณร้อยละ 9.01 และร้อย

ละ 26.36 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัจากปัญหาทางดา้นการเมืองในประเทศ 
 

ตารางแสดง ปริมาณการนาํเขา้รถยนตข์องประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท)  

ผลติภัณฑ์ 2553 2554 2555 2556 2557 

รถยนต ์
ช้ินส่วนรถยนต ์

61,349 
227,491 

67,619 
235,968 

97,961 
347,649 

83,474 
325,128 

75,952 
239,416 

 

ท่ีมา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553–2557) ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

การส่งออก 
จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนตน์ัง่ รถกระบะและรถบรรทุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.66 

และ ร้อยละ 3.81 ตามลาํดบั ในขณะท่ีการส่งออกรถจกัรยานยนตล์ดลงร้อยละ 12.14 อยา่งไรกต็ามโดยภาพรวมยอดการ
ส่งออกยานยนต์ขยายตวั แต่ไม่มากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั  ประกอบกบัเกิดปัญหาความขดัแยง้ใน
ตะวนัออกกลาง และปัญหาโรคระบาด (อีโบล่า) ในแอฟริกาใต ้ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีนาํเขา้รถกระบะรายใหญ่ของประเทศ
ไทยไดช้ะลอการนาํเขา้  จึงส่งผลใหต้วัเลขการส่งออกในช่วงคร่ึงปีหลงัลดลง 

 

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท)  

ผลติภัณฑ์ 2553 2554 2555 2556 2557 

รถยนตน์ัง่ 
รถกระบะและรถบรรทุก 
รถจกัรยานยนต ์
ยานพาหนะอ่ืนๆ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์สาํหรับยานยนต ์

222,591 
185,301 

19,970 
9,285 

272,039 

188,428 
161,405 

24,729 
10,589 

315,422 

175,303 
324,978 

34,488 
13,132 

359,191 

200,240 
320,484 

42,231 
13,878 

378,479 

209,574 
332,698 

37,104 
16,390 
420,904 

 

ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553–2557 ( ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558) 
 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 
 จากขอ้มูลดา้นการผลิต การจาํหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์อง
โรงงานผูผ้ลิตขนาดใหญ่จาํนวน 8 ราย ของสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่การ
เติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในปี 2557  ลดลงจากปี 2556  ทั้งในดา้นการผลิต และการจาํหน่ายในประเทศ ในอตัรา
ร้อยละ 3.88 และร้อยละ 11.94 ตามลาํดบั ขณะท่ีดา้นการส่งออก ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ในอตัราร้อยละ 10.14  
ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจาํหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ของ 
 โรงงานผลิตขนาดใหญ่ (หน่วย : พนัลูก)  

แบตเตอร่ีรถยนต์และจักรยานยนต์ 2553 2554 2555 2556 2557 

การผลิต 
จาํหน่ายในประเทศ 
ส่งออก 

16,397 
11,348 

4,740 

15,949 
11,538 
4,263 

17,409 
12,732 
4,722 

18,403 
13,061 

5,246 

17,689 
11,502 
5,778 

ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2553–2557 ( ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

2.2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบสาํคญั ในการเป็นแหล่งพลงังานในรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ซ่ึงนอกจากจะใชเ้ป็น

ช้ินส่วนติดยานยนตแ์ลว้ยงัใชเ้ป็นช้ินส่วนทดแทน ดงันั้นปริมาณการใชแ้บตเตอร่ีจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

นอกจากนั้นการเพ่ิมการบริโภคแบตเตอร่ี เพ่ือการเกษตรและการพาณิชยอ่ื์นๆ เช่น เป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้า
เพ่ือการดกัจบัหรือล่าสัตว ์เพ่ือรถเขน็ขายของ เพ่ือการดูโทรทศัน์ในเขตท่ีไฟฟ้าไม่ถึง ซ่ึงยงัมีการใชง้านอยูจ่าํนวนหน่ึง
แต่ตลาดการใชง้านหลกัยงัคงเป็นการใชง้านเพ่ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
 

ภาพรวมผูผ้ลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทย 
ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนโดยบริษทัต่างชาติ (ประเทศญ่ีปุ่น) กบัผูผ้ลิต

ไทย และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทร่วมทุนโดยลักษณะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จาก
ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตส์ัญชาติญ่ีปุ่น การผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือใชส้ําหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นแบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผ้ลิตจะเร่ิมให้ความ
สนใจในการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซ่ึงใช้เป็นพลงังานสํารองในโรงงาน 
อาคารสํานกังาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัยงัตอ้งนาํเขา้แบตเตอร่ีชนิดน้ีอยูแ่ละมีแนวโน้มความ
ตอ้งการสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจาํเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีชนิดสํารองระบบไฟ
(Power Supply) มากข้ึน 

สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ี ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตรายใหญ่ 8 ราย ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตรวมกนัประมาณ
ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด โดยมีการประมาณส่วนแบ่งตลาด ในปี 2557 ดงัน้ี    
                        หน่วย :  ร้อยละ 

รายช่ือผู้ผลติ เคร่ืองหมาย
การค้า 

ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอร่ี
รถยนต์โดยประมาณ 

ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอร่ี
รถจักรยานต์โดยประมาณ 

ตลาดรถใหม่  ตลาดทดแทน ตลาดรถใหม่  ตลาดทดแทน 
1. บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

YUASA, 
THUNDERLITE, 

YUCON 

8 4 45 34 

2. บริษทั  สยามยเีอสแบตเตอร่ี จาํกดั GS 40 36 15 8 
3. บริษทั  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) 3K 8 22 - 4 
4. บริษทั พานาโซนิค แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั PANASONIC 8 5 - - 
5. บริษทั สยามแบตเตอร่ี อินดสัทรี จาํกดั BOLIDEN - 1 - - 
6. บริษทั ฟูรูกาวาแบตเตอร่ี จาํกดั FB 35 25 40 24 
7. บริษทั นํ้ามนัปิโตรเลียมไทย จาํกดั TPS - 1 - - 
8. บริษทั ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั HITACHI - 1 - - 
9. อ่ืนๆ  1 5 - 30 

ท่ีมา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และจากการสอบถาม
ผูป้ระกอบการ (ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558) 
หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือตํ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ลกัษณะตลาดของแบตเตอร่ีในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market)  ประกอบดว้ย 

(1) ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสาํหรับโรงงานประกอบรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

ตลาด OEM ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่น โรงงาน Honda Hino Isuzu 
Toyota และ Suzuki ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกบับริษทัผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นประเทศญ่ีปุ่น โดยส่วน
ใหญ่จะบริหาร การจดัซ้ือตามนโยบายของบริษทัร่วมทุนในญ่ีปุ่นและอาศยัความสัมพนัธ์กนัระหว่างผูบ้ริหารดว้ย
กนัเอง ซ่ึงโรงงานประกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท่ี์เป็นบริษทัญ่ีปุ่นนั้นมกัจะซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษทัท่ีมีการร่วม
ทุนกบับริษทัญ่ีปุ่น โดยการซ้ือส่วนใหญ่จะไม่มีการทาํสัญญาระหวา่งกนั การขายในตลาด OEM น้ีจะมีกาํไรไม่สูงมาก
นกั เพราะมีการแข่งขนัทางดา้นราคาค่อนขา้งสูง ตลาดจะเป็นของผูซ้ื้อ ทั้งน้ีบริษทั สยามยีเอส แบตเตอร่ี จาํกดั มีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจกัรยานยนตย์งัคงเป็นตลาดท่ีพอจะทาํกาํไรได ้เน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นราคา
ยงัไม่รุนแรงนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาด OEM รถยนต ์โดยบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) มีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุด 

ตลาด OEM เป็นตลาดท่ีสาํคญัสําหรับผูผ้ลิตแบตเตอร่ี โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งเขา้มาใน
ตลาดน้ี ถึงแมว้่าจะมีกาํไรค่อนขา้งตํ่าหรือแทบไม่มีกาํไร แต่บริษทัจะไดผ้ลประโยชน์ต่อเน่ืองไปถึงตลาดทดแทน 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะสั่งซ้ือแบตเตอร่ีท่ีเป็นชนิดเดียวกันกับแบตเตอร่ีลูกแรกท่ีติดมากับรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีแบตเตอร่ีท่ีติดตั้งจะมีอายุการใชง้านท่ียาวนานกว่า เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมด 
ดงันั้นการเขา้ถึงตลาด OEM จะช่วยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษทัทางออ้ม เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
โดยตรง 

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดสําหรับผูใ้ชร้ถทัว่ไป (End User) 
ทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 

ตลาด REM จะเป็นการจาํหน่ายให้แก่ผูใ้ชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์โดยผา่นทางตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีอยู่
ทั่วประเทศ ตลาด REM น้ีบริษัทส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ ทั้ งวิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร เพ่ือให้ผูซ้ื้อรู้จกัและจดจาํผลิตภณัฑข์องบริษทั รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงตลาดน้ีเป็นตลาดท่ีทาํกาํไรใหผู้ผ้ลิตเป็นหลกั 

ปัญหาในการแข่งขัน คือ การครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) สําหรับตลาดของรัฐบาลซ่ึงได้แก่ 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีองคก์ารแบตเตอร่ีเป็นผูผู้กขาด ส่วนตลาดท่ีเหลือจะเป็นตลาดของเอกชนซ่ึงมี
การแข่งขนัสูง การผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัไม่ตอ้งมีเทคโนโลยท่ีีสูงมากนกั แต่จะ
แตกต่างกนัในเชิงคุณภาพ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งเนน้เร่ืองเทคนิคการผลิตเพ่ือควบคุมคุณภาพและตน้ทุน เป็นสาํคญั 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอร่ีรถยนตโ์ดยประมาณร้อยละ 8 ในตลาด OEM และร้อยละ 4 
ในตลาด REM และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตใ์นปี 2557 โดยประมาณท่ีร้อยละ 45 ในตลาด OEM 
และร้อยละ 34 ในตลาด REM 

 
2) ตลาดส่งออก (Export Market)  
ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีผูผ้ลิตในประเทศทาํการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือทดแทนการนาํเขา้เท่านั้น 

เม่ือสามารถสนองตอบความตอ้งการภายในประเทศไดเ้พียงพอแลว้ จึงเร่ิมมีการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือการส่งออก โดย
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ประเทศท่ีเป็นผูน้ําเขา้แบตเตอร่ีจากประเทศไทยท่ีสําคญั ไดแ้ก่ พม่า กมัพูชา และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง 
อยา่งไรก็ตามประเทศต่างๆ มีความตอ้งการแบตเตอร่ีของประเทศไทยในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ประเทศพม่าและ
กมัพูชาตอ้งการแบตเตอร่ีเพ่ือใชง้านไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนขา้งตํ่าและ
ไม่เพียงพอต่อการใชง้านของประชาชน ในประเทศพม่าประชากรท่ีมีไฟฟ้าใชมี้เพียงร้อยละ 37 ของประชากรทั้งหมด 
ขณะท่ีในกมัพูชาร้อยละ 80 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงทาํใหแ้บตเตอร่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการใชง้านเพ่ือ
การใชก้ระแสไฟฟ้า ในทางกลบักนัประเทศในแถบตะวนัออกกลางและญ่ีปุ่นตอ้งการแบตเตอร่ีสําหรับการใชง้านของ
รถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการผลิตแบตเตอร่ีน้อยลงและมีการนาํเขา้ในอตัราท่ีสูงข้ึน ดงันั้นบริษทัผลิต
แบตเตอร่ีในประเทศไทยท่ีมีบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นลงทุนอยู่จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม่รวมถึง
ความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากน้ีแนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพ่ิมอตัราการบริโภคใน
ประเทศและในอินโดจีนมากข้ึน ทั้งน้ีประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีไดเ้ปรียบกวา่ประเทศอ่ืน จากการท่ีมีภูมิประเทศอยู่
ในแถบอินโดจีนอยูแ่ลว้ ทาํใหก้ารส่งออกไปยงัประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง 

ในการจาํหน่ายแบตเตอร่ีสาํหรับตลาดส่งออกราคาจะปรับเปล่ียนไปตามการผนัผวนของราคาตะกัว่และอตัรา
แลกเปล่ียน ซ่ึงบริษทัจะปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นอกจากนั้นราคาขายท่ีจาํหน่ายยงัตอ้ง
พิจารณาถึงช่วงระยะเวลาการผลิตดว้ย 

 

2.2.3  ลกัษณะการทาํตลาดของบริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
1) ตลาดภายในประเทศ 

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM) 
ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งตลาดในการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ในตลาดน้ี ประมาณ

ร้อยละ 8 และ 45 ตามลาํดับ ในตลาดน้ีถือว่าเป็นตลาดท่ีสําคัญแม้จะมีอัตรากาํไรตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดอ่ืน 
เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการสูง มีความต่อเน่ือง และเป็นการสนบัสนุนการโฆษณาผลิตภณัฑข์องบริษทัในทางออ้ม 
(ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้) เน่ืองจากปัญหาขอ้จาํกดัในการผลิตปัจจุบนั บริษทั จึงยงัไม่สามารถขยายสัดส่วนการจดัจาํหน่าย
ในตลาดน้ีไดจึ้งยงัคงจาํหน่ายให้ลูกคา้รายเดิมเป็นหลกัเพ่ือรักษาสัมพนัธภาพ โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทั คือบริษทัผลิต
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เช่น Honda, Toyota, Hino เป็นตน้ 

(2) ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM) 
ในปี 2557 บริษทั มีส่วนแบ่งตลาดในการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นตลาดน้ี ประมาณ

ร้อยละ 4 และ 34 ตามลาํดบั โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง 
ทั้งน้ีในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจาํหน่ายได ้ดงัน้ี 

- การจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั  
- การจาํหน่ายผา่นศูนยบ์ริการรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ Modern Trade เช่น B-quik, Autobac  
- การจาํหน่ายไปยงัผูใ้ชโ้ดยตรง 
- การจาํหน่ายใหก้บัหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กองทพั 

บริษัท ให้ความสําคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่าๆกัน นอกจากน้ีบริษัทยงัได้เป็น Exclusive Distributor 
ให้กับ B-quik และบริษัทได้ให้การสนับสนุนร้านคา้ดังกล่าวในการทาํกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการ
ตรวจเชค็แบตเตอร่ี 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

2) ตลาดส่งออก 
การจดัจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษทั ในปี 2557 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 23.36 ของรายไดจ้ากการ

ขาย ลูกคา้ท่ีสําคญัไดแ้ก่ ประเทศอฟักานิสถาน เลบานอน พม่า และกมัพูชา เป็นตน้ โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายใน
ตลาดต่างประเทศมีการจาํหน่ายผา่นบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่นสําหรับรถจกัรยานยนต์
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.98 ของมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ส่วนท่ีเหลือจะจดัจาํหน่ายผา่นผูแ้ทน และจาํหน่ายเอง 
ซ่ึงการจาํหน่ายเองในปี 2557  

ในดา้นการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์มีอตัราการเติบโตสูงข้ึนเช่นกันคิดเป็นจาํนวน 21.60 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 7.61 เน่ืองจากมีการสั่งซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์เพ่ิมข้ึนจากการช่องทางการเดิมและตลาดใหม่ ทั้ งน้ีในการจัด
จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศนั้น นอกจากภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" แลว้ บริษทัยงัมีการจาํหน่ายแบตเตอร่ี
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกดว้ยโดยผา่นการวางแผนการจาํหน่ายของบริษทั
เอง ส่วนการจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" บริษทัสามารถกระทาํไดโ้ดยตรงภายใตอ้าณาเขตท่ีไดรั้บ
มอบหมายจาก บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า 
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
ญ่ีปุ่น เพ่ือจะไม่เกิดความขัดแยง้กับการจาํหน่ายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ทั้ งน้ีบริษัท ยงัมี
นโยบายเน้นการทําตลาดแบตเตอ ร่ีภายใต้เค ร่ืองหมายการค้าของบ ริษัท เอง   อันได้แ ก่  "YUCON" และ 
"THUNDERLITE" เพ่ิมข้ึน 

 

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกแบตเตอร่ีสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปีของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี 
ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
                หน่วย: ลา้นบาท 

ปริมาณการส่งออก 
2554 2555 2556 2557 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

แบตเตอร่ีรถยนต ์
- ขายตรง 
- ผา่น บริษทัในเครือ 
- ผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ 

รวม 

 
219.71 

- 
32.19 

251.90 

 
59.58 

- 
8.73 
68.31 

 
246.69 

- 
25.60 

272.29 

 
66.50 

- 
6.90 

73.40 

 
251.75 

- 
31.99 

283.74 

 
62.29 

- 
7.91 

70.20 

 
291.90 

- 
13.44 

305.34 

 
74.90 

- 
3.45 

78.35 
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์
- ขายตรง 
- ผา่นบริษทัในเครือ 
- ผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ 

รวม 
อ่ืนๆ 

 
110.93 

1.95 
4.00 

116.88 
- 

 
30.08 

0.53 
1.08 

31.69 
- 

 
95.13 

0.30 
3.25 

98.68 
- 

 
25.64 

0.08 
0.88 

26.60 
- 

 
116.11 

1.35 
2.97 

120.43 
- 

 
28.74 

0.33 
0.73 

29.80 
- 

 
80.56 

3.80 
- 

84.36 
- 

 
20.67 

0.98 
- 

21.65 
- 

รวมทั้งส้ิน 368.78 100.00 370.97 100.00 404.17 100.00 389.70 100.00 
ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุ : บริษทัในเครือหมายถึงบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด 
1) นโยบายการผลิตเพ่ือจาํหน่าย 
สาํหรับผลผลิตโดยรวมบริษทัจะเนน้การผลิตเพ่ือจดัส่งให้ลูกคา้ OEM เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลง

ระหวา่งบริษทัและบริษทัผลิตรถยนต ์ส่วนท่ีเหลือจากการจาํหน่ายในตลาด OEM จึงจะส่งไปจาํหน่ายในตลาดทดแทน
ภายในประเทศและตลาดส่งออก ปัจจุบนัแมว้่าทางบริษทั ไม่สามารถผลิตไดต้ามความตอ้งการของตลาด แต่บริษทั 
ยงัคงไม่จา้งบริษทัอ่ืนให้ผลิตเพ่ือจดัจาํหน่าย เน่ืองจากบริษทั ตอ้งการควบคุมการผลิตเอง และตอ้งการรักษาลิขสิทธ์ิ
เฉพาะของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นความลบัทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายอ่ืนๆ โดยมีการ
ปรับปรุง ตน้ทุนการผลิตใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้อยา่งไรกต็ามในช่วงท่ีผา่นมาหากบริษทัไม่สามารถผลิตไดต้าม
ตอ้งการ บริษทัจะนาํเขา้จากบริษทัในเครือเพ่ือทดแทนการผลิตท่ีขาดไป 

 

2) นโยบายการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
ยอดการจาํหน่ายใน ปี 2557 เป็นการจาํหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 75.79 และต่างประเทศประมาณร้อย

ละ 24.21 ของยอดจาํหน่ายรวม ทั้งน้ียอดจาํหน่ายภายในประเทศมีการปรับตวัลดลงจากปี 2557 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากความ
ตอ้งการในตลาดภายในประเทศลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัจากปัญหาด้านการเมือง และ
นโยบายรถคนัแรกของภาครัฐบาลท่ีส้ินสุดลง สาํหรับยอดจาํหน่ายในต่างประเทศมีอตัราลดลงเช่นกนัร้อยละ 3.58 จาก
การลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ อย่างไรก็ตามยอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์มีอตัราเพิ่มข้ึนจากช่อง
ทางการจาํหน่ายเดิมและตลาดใหม่ 
 

ตารางแสดง สัดส่วนการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นประเทศและต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปีของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
                         หน่วย: ลา้นบาท 

ปริมาณการจัดจําหน่าย 
2555 2556 2557 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ยอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีในประเทศ 
ยอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีต่างประเทศ 

1,490.47 
370.97 

80.07 
19.93 

1,284.22 
404.17 

76.06 
23.94 

1,219.90 
389.70 

75.79 
24.21 

รวม 1,861.44 100.00 1,688.39 100.00 1,609.60 100.00 
 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

3) การจดัจาํหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ 
การจัดจาํหน่ายแบ่งเป็นการจาํหน่ายโดยตรงคือ การจาํหน่ายให้ลูกคา้ OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์เช่น  

โตโยตา้ ฮอนดา้ ฮีโน่ และบริษทัรถยนตอ่ื์นๆ 
การจาํหน่ายให้ลูกคา้ REM และ MTM โดยผ่าน บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั และจาํหน่าย

ผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ 
การจาํหน่ายให้ลูกคา้ OEM นั้น การกาํหนดราคายงัเป็นการต่อรองอยู ่เน่ืองจากเป็นการซ้ือขายลอ็ตใหญ่และ

ต่อเน่ือง ส่วนการกาํหนดราคาขายใหแ้ก่ลูกคา้ REM ผา่นบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั และการจาํหน่าย
ผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ ทางบริษทัพยายามเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบขั้นบนัไดท่ีชดัเจน  



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                                 ส่วนท่ี 1 หน้า  18 

 

 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ในปี 2557 การจาํหน่ายโดยตรงให้ลูกค้าตลาด OEM มียอดจาํหน่ายลดลง โดยมีมูลค่า 588.52 ล้านบาท 
เน่ืองจากการลดปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ และยอดจาํหน่ายผา่นบริษทั ยวัซ่า
เซลส์ฯ ก็มียอดจาํหน่ายลดลงดว้ยเช่นกนั แต่ไม่มากนัก โดยมีจาํนวนยอดขายจาํนวน 626.90 ลา้นบาท สาเหตุมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและปัญหาทางการเมืองในช่วงคร่ึงปีแรก ทั้งน้ีบริษทัพยายามท่ีผลกัดนัการขายใหม้ากข้ึน ดว้ย
การจัดการส่งเสริมการขายให้มากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษัทเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในตลาด
ภายในประเทศบริษทัยงัมีการจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.74 หรือ 9.44 ลา้นบาท 
 

ตารางแสดง  ปริมาณจาํหน่ายผา่นช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ ภายในประเทศ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของ
ทุกปีของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
               หน่วย : ล้านบาท 

การจัดจําหน่าย 
2555 2556 2557 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

จาํหน่ายโดยตรงใหลู้กคา้ OEM 
ผา่น บ. ยวัซ่าเซลส์ฯ 
ผา่นตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ 

805.02 
659.79 

25.66 

54.01 
44.27 

1.72 

640.50 
634.28 

9.44 

49.87 
49.39 

0.74 

588.52 
626.90 

4.48 

48.24 
51.39 

0.37 
รวม 1,490.47 100.00 1,284.22 100.00 1,219.90 100.00 

 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  
 

4) คุณภาพของสินคา้ 
บริษทั ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก บ. จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่นและมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เร่ิมจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ โดยทาํการสุ่มตรวจตามอตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีไดรั้บจากการผลิตโดยรวมของบริษทั
ไดรั้บรองมาตรฐานจากหลายสถาบนั JIS, DIN, มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่
โลก นอกจากน้ีบริษทั ยงัเป็นผูน้ําในการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เช่น แบตเตอร่ีชนิด Maintenance Free มา
จาํหน่าย ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ยอมรับว่าผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีคุณภาพสูงเม่ือเทียบกบัรายอ่ืนในตลาดและแบตเตอร่ีมี
ความใหม่ของนวตักรรมอยูเ่สมอ 

 

5) นโยบายราคา 
การกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัเคร่ืองหมายการคา้ของผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีท่ีจะผลิต โดยยี่ห้อ "YUASA" ถือเป็น 

Premium Brand จะมีราคาจาํหน่ายในระดับสูง ส่วนยี่ห้อ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจาํหน่าย ใน
ระดบัปานกลางเพื่อทาํตลาดในระดบัราคาท่ีตํ่ากวา่ยี่ห้อ "YUASA" และไม่ทาํลายภาพพจน์ของตรา "YUASA" ซ่ึงเป็น 
Premium Brand 

สาํหรับการกาํหนดราคาขายส่ง บริษทัมีการกาํหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบนัไดท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทัว่ประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบนัไดท่ีชดัเจนในการขายในตลาดระหวา่งประเทศ เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

6) สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ 
จากประวติัการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตม์ายาวนาน และมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อโรงงาน

ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนตต์ลอดมาของบริษทั อีกทั้งการท่ีบริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัแม่ของบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้หลกัของบริษทักมี็สัมพนัธภาพอนัดีกบั
บริษทัผูผ้ลิตสัญชาติญ่ีปุ่น ทาํให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัผูผ้ลิต เช่นกรณีการผลิตแบตเตอร่ี
รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free รุ่นพิเศษให้กับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าชนิด 4 จังหวะเป็นตน้ ลกัษณะการ
พฒันาดงักล่าวส่งผลดีต่อบริษทั ทาํใหบ้ริษทัถือครองส่วนการตลาดไปตามยอดขายของจกัรยานยนตรุ่์นดงักล่าวดว้ย  
 

7) การส่งเสริมการจาํหน่าย 
บริษทัมีการดาํเนินการส่งเสริมการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ีกล่าวแลว้

ขา้งตน้ 
(1) การใหส่้วนลดกบัลูกคา้ (Dealer) ท่ีสั่งซ้ือตามปริมาณและเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด 
(2) การจดัใหข้อง Premium เพ่ือแถมใหก้บัลูกคา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
(3) การจบัรางวลัสาํหรับผูใ้ชแ้บตเตอร่ีของบริษทั (End User)  

บริษทั มีการส่งเสริมการจาํหน่าย โดยการแถมเส้ือยดื หรือของ Premium อ่ืน และสาํหรับตลาด REM ไดมี้การ
จดัโปรแกรมท่องเท่ียวใหก้บัลูกคา้ท่ีขายไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

(4) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ 
(5) การร่วมกบัลูกคา้เพ่ือตรวจเชค็สภาพของแบตเตอร่ีใหก้บัผูใ้ชแ้บตเตอร่ี 

บริษทัมีการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์และส่ิงพิมพ ์โดยมุ่งเนน้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตอ้งการต่อผูบ้ริโภค ใน
ตลาด REM เป็นการส่งเสริมการทาํตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษทั จะดาํเนินการเอง และมีงบประมาณตั้งไวร้้อยละ 
4 ของยอดจาํหน่ายในประเทศ โดยในส่วนของตลาด OEM บริษทั แทบไม่มีใชง้บประมาณในการโฆษณาเลย ท่ีผา่นมา
บริษทัมีความพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บพอสมควรเน่ืองจากลูกคา้สามารถ จดจาํสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
2.3.1  รายละเอยีดโรงงานและทีต่ั้ง 
ในปี 2557 บริษทั มีโรงงาน 1 แห่ง ท่ีทาํการผลิตแบตเตอร่ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

โรงงงาน 
กาํลงัการผลติแบตเตอร่ีโดยประมาณ (ลูกต่อปี) 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
โรงงาน (บางปู) 840,000 3,000,000 

    

ท่ีมา; ขอ้มูลของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

2.3.2  กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติจริง 
ในปี 2557 บริษทัมียอดการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตล์ดลงร้อยละ 1.18 สาํหรับในการผลิตแบตเตอร่ี

รถจกัรยานยนต ์มียอดการผลิตลดลงกวา่ร้อยละ 10.85 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาทางการ
เมือง ทาํใหย้อดการจาํหน่ายแบตเตอร่ีลดลง อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัคงเพ่ิม Productivity ในการผลิตใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้  
ตารางแสดงกาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภณัฑส์าํหรับปี 2554-2557 

 
กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  (หน่วย : ลูกต่อปี) 

แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

รวม 

2554 2555 2556 2557 

 
1,100,000 
3,000,000 
4,100,000 

 
1,100,000 
3,000,000 
4,160,000 

 
840,000 

3,000,000 
3,840,000 

 
840,000 

3,000,000 
3,840,000 

ปริมาณการผลิตจริง  (หน่วย : ลูกต่อปี) 
แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

รวม 

 
577,206 

2,193,426 
2,770,632 

 
565,576 

2,257,390 
2,822,966 

 
527,436 

2,108,935 
2,636,371 

 
521,234 

1,880,183 
2,401,417 

การใชก้าํลงัการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

รวม 

 
52.47 
73.11 
67.58 

 
51.42 
75.25 
67.86 

 
62.79 
70.30 
68.66 

 
62.05 
62.67 
62.54 

อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

รวม 

 
-8.57 
10.04 

5.57 

 
-2.01 
2.92 
1.89 

 
-6.74 
-6.58 
-6.61 

 
-1.18 

-10.85 
-8.91 

 

ท่ีมา: ขอ้มูลของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

2.3.3  แหล่งที่มาของวัตถุดบิ 
วตัถุดิบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-75 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้ งหมดของบริษัท จะสั่งซ้ือจากผู ้

จาํหน่ายภายในประเทศ และเป็นวตัถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดของ
บริษทั ทั้งน้ีตะกัว่ถือเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตแบตเตอร่ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 75-80 ของตน้ทุนการผลิต โดย
ตะกั่วบริสุทธ์ิและสารเคมีจะมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศซ่ึงบางส่วนสั่งซ้ือจากตัวแทนจาํหน่ายในประเทศและ
บางส่วนสั่งซ้ือจากต่างประเทศโดยตรง แผ่นกั้นจะเป็นการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากในประเทศทั้ งหมด สําหรับตะกัว่ผสม
แคลเซียมปัจจุบนัมีการสั่งซ้ือจากต่างประเทศบางส่วน 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ตารางแสดงมูลค่าการส่ังซ้ือวัตถุดบิสําหรับปี 2555-2557 
               หน่วย: พนับาท 

 
มูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบในประเทศ 

ตะกัว่บริสุทธ์ิ 
ตะกัว่ผสมพลวงและแคลเซียม 
แผน่กั้นแบตเตอร่ี 
อ่ืนๆ 

รวมมูลค่าการสั่งซ้ือในประเทศ 

2555 2556 2557 
 

108,335 
353,308 
48,580 
185,053 
695,276 

 
10.31% 
33.64% 

4.62% 
17.62% 
66.19% 

 
309,630 
266,019 

45,141 
173,809 
794,599 

 
29.93% 
25.71% 

4.36% 
16.80% 
76.80% 

 
147,701 
283,910 

43,750 
166,187 
641,548 

 

 
15.78% 
30.34% 

4.67% 
17.76% 
68.55% 

 
มูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ 

ตะกัว่บริสุทธ์ิ 
ตะกัว่ผสมพลวงและแคลเซียม 
สารเคมี 
อ่ืนๆ 

รวมมูลค่าการสั่งซ้ือจากต่างประเทศ 
รวมมูลค่าทั้งหมด 

 
182,362 
147,758 
5,886 
19,118 
355,124 
1,050,400 

 
17.36% 
14.07% 

0.56% 
1.82% 

33.81% 
100.00% 

 
63,238 

155,074 
5,764 

15,922 
239,998 

1,034,597 

 
6.11% 

14.99% 
0.56% 
1.54% 

23.20% 
100.00% 

 
175,711 
105,510 

2,675 
10,441 

294,337 
935,885 

 
18.77% 
11.27% 

0.29% 
1.12% 

31.45% 
100.00% 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

2.3.4  นโยบายการส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
นโยบายการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยรวมของบริษทั จะให้ความสําคญักบัสัมพนัธภาพท่ีดีและยาวนานกบัผูข้าย

โดยเฉพาะผลประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งของบริษทัและผูข้าย ทาํใหบ้ริษทัสามารถรักษาความสัมพนัธ์กบับริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตะกัว่ 
เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัของบริษทัคือ ตะกัว่ บริษทัมีแหล่งสั่งซ้ือทั้งในประเทศและต่างประเทศ แมว้า่ตะกัว่ใน

ประเทศจะมีราคาถูกกวา่ราคานาํเขา้กต็าม แต่บริษทัจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ตะกัว่ เน่ืองจากปริมาณผลิตตะกัว่ ในประเทศยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนั เม่ือสั่งซ้ือตะกัว่แลว้บริษทัจะดาํเนินการจดัเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมี
ระยะเวลาในการจดัเก็บประมาณ 30 วนั สัญญาสั่งซ้ือตะกัว่โดยรวม จะเป็นสัญญาการสั่งซ้ือระยะเวลาประมาณ 3-6 
เดือนโดยมีการคิดปริมาณการส่งสินคา้ต่อเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal 
Exchange ก่อนเดือนท่ีซ้ือ 1 เดือน บวกอากรขาเขา้ ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม (Premium) แตกต่างตามผูจ้ดัจาํหน่ายแต่
ละราย อยา่งไรกต็ามในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีการสั่งซ้ือตะกัว่ในลกัษณะเป็นคร้ังๆ โดยราคาตะกัว่จะคิดจากราคาตลาด แต่
จะแตกต่างกนัท่ีค่าธรรมเนียม ซ่ึงข้ึนกบัช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตะกัว่ 

เปลือกหม้อพลาสตกิและเปลือกหม้อยาง 
ในปี 2557 บริษทั มีผูจ้าํหน่ายช้ินส่วนเปลือกหมอ้พาสติกจาํนวน 4 ราย และผูจ้าํหน่ายช้ินส่วนเปลือกหมอ้ยาง

จาํนวน 1 ราย โดยวตัถุดิบเพ่ือผลิตหมอ้ท่ีบริษทัใชจ้ะเป็นยางพาราและพลาสติกชนิด PP ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจะ
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เป็นไปตามกลไกตลาดและข้ึนอยู่กบัช่วงวงจรของราคายางและเม็ดพลาสติก นโยบายการจดัเก็บวตัถุดิบของบริษทั
ประมาณ 30-45 วนั 

แผ่นกั้น 
ในปี 2557 บริษทัสั่งแผ่นกั้นจากต่างประเทศจาํนวน 1 ราย และใชแ้ผ่นกั้นจากผูผ้ลิตแผ่นกั้นภายในประเทศ

ไทยรวมจาํนวน 3 ราย โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีทุกรายในตลาดจะสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตแผ่นกั้นสามรายน้ี โดยปกติแผ่นกั้นของ
แบตเตอร่ีแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนัทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีแต่ละรายจะเป็นผูส้ั่งให้
ผูผ้ลิตแผน่กั้นดาํเนินการผลิตตามแบบท่ีบริษทักาํหนด ในการดาํเนินการสั่งซ้ือท่ีผา่นมาราคาท่ีซ้ือมีการเปล่ียนแปลงไม่
มากนัก นอกจากน้ีเทคโนโลยีการผลิตแผ่นกั้นไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุม้ค่าหากบริษทัจะดาํเนินการผลิตเองเพราะ
ราคาต่อหน่วยตํ่า บริษทัมีนโยบายในการจดัเกบ็วตัถุดิบประมาณ 30-45 วนั  

นํา้กรด 
เป็นวตัถุดิบท่ีจาํเป็นอีกส่วนหน่ึงในขบวนการผลิตหลกัและสําหรับการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือส่งให้กบัลูกคา้ 

OEM โดยบริษทัจะเติมนํ้ ากรด (Wet Charge) ให้ลูกคา้ OEM ก่อนจดัจาํหน่าย สําหรับลูกคา้ REM โดยทัว่ไปร้านคา้จะ
เป็นผูจ้ดัหานํ้ากรดมาเติมเอง (Dry Charge) 
 

2.3.5  ระบบการส่ังซ้ือ 
ปัจจุบนับริษทัมีการใชร้ะบบการสั่งซ้ือโดยใชร้ะบบ MFG Pro (ระบบ Software สําเร็จรูปชนิดหน่ึง) เพ่ือให้

ขอ้มูลของบริษทั สามารถ เขา้ถึงกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั (Online) โดยจะเป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างฝ่ายบญัชี-ฝ่าย
ผลิต-ฝ่ายคลงัสินคา้ เพ่ือใหท้ราบถึงสถานะปริมาณวตัถุดิบจาํหน่ายเขา้และออกในแต่ละวนั  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มมีความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงภายในและภายนอก โดย
ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงร่วมกบัผูบ้ริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจยัท่ีอาจส่งผล
ให้บริษทัไม่สามารถจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และพิจารณาผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือกาํหนด
มาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบับริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามผลการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน
เป็นประจาํทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขนั กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และ
ความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อนัจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีขนาดองคก์รท่ีเติบโตข้ึนและความเส่ียงต่างๆ เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ  ดงันั้นฝ่ายจดัการ
อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณา
สอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียง และให้คาํแนะนาํในการหามาตรการจดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีบริษทั
ยอมรับได ้ โดยประเดน็น้ีกาํลงัอยูใ่นช่วงพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนั บริษทัมีปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญับางประการ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงิน หรือผลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายงานฉบบัน้ี 
อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรือพิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่เป็นสาระสาํคญั แต่อาจเป็นปัจจยัเส่ียง
ท่ีมีความสาํคญัในอนาคตได ้รายละเอียดของความเส่ียงพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

  ความเส่ียง : ราคาวตัถุดิบเป็นปัจจยัสําคญัในการควบคุมตน้ทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา
ตะกัว่และราคาพลาสติก ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคญัในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตน้ทุนของตะกัว่และพลาสติกคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 70-80 ของตน้ทุนการผลิตรวม ดงันั้นหากราคาวตัถุดิบผนัผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2557 บริษทัมียอดการสั่งซ้ือตะกัว่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัจาํนวน 
712.81 ลา้นบาท สําหรับระดบัราคาตะกัว่บริสุทธ์ิในปี 2557 มีราคาเฉล่ียท่ี 2,097 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจาํนวน 46 
เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2,144 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
และในระหวา่งปี 2557 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกวง่ตวัอยูใ่นกรอบระหวา่ง 1,936-2,236 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในช่วงคร่ึง
ปีแรกของปี  2557 ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยู่ท่ีระดบัราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงจากช่วงปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา 
ในขณะท่ีราคาตะกัว่โดยเฉล่ียในช่วงไตรมาสท่ีสามไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อตนั จากนั้น
ไดป้รับลดลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธนัวาคมท่ีราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
2,023 เหรียญสหรัฐต่อตนั และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามลาํดบั 
  มาตรการจัดการความเส่ียง : บริษัทกําหนดมาตรการควบคุมการการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้
สอดคลอ้งตามแผนการทาํงานและความตอ้งการผลิต และการทาํสัญญาซ้ือขายระยะสั้นกบัผูข้ายหลายราย รวมทั้งฝ่าย
จดัการจะติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจาํทุกเดือน ทั้งน้ีหากเกิดความผนัผวนจนกระทบต่อราคา
ตน้ทุนของบริษทั ฝ่ายจดัการสามารถดาํเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าวไดท้นัที 
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3.2 ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทร่วมทุน 
  ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษทัร่วมทุน จาํแนกเป็น 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้น
เทคโนโลย ีและดา้นการตลาด  
  ในดา้นเทคโนโลยี บริษทัไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั (บริษทัร่วมทุน) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมี
สัญญาเป็นรายปี ทั้ งน้ีถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหน่ึงส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดย
อตัโนมติัปีต่อปี อยา่งไรก็ตามหากบริษทัไม่ไดรั้บการต่อสัญญาการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลยีดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ
ต่อการจดัการดา้นคุณภาพของสินคา้จากการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานไดใ้นท่ีสุด  
  ในดา้นการตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถกระทาํไดภ้ายในอาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จีเอส ยวั
ซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า  นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแยง้กบัการจาํหน่ายของบริษทัใน
เครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ  ในปี 2557 บริษทัมีการส่งออกสินคา้อยา่งต่อเน่ืองผ่านบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทัในเครือ เป็นเงินรวม 46.88 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.90 ของยอดส่งออกทั้งหมด 
หรือร้อยละ 17.68 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธ์ิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคาํนวณค่าสิทธ์ิเป็นรายลูกท่ี
ผลิตสาํหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุกเคร่ืองหมายการคา้ และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอร่ี
ชนิดไม่ตอ้งมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษทัไดรั้บการต่อสัญญาจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่นติดต่อกนัเป็นระยะเวลากว่า 52 ปีมาแลว้ สําหรับในดา้นขอ้จาํกดัในตลาดต่างประเทศ 
บริษทัสามารถท่ีจะส่งออกไดโ้ดยไปยงัตลาดในประเทศท่ีไม่มีบริษทัในเครือ "YUASA" ซ่ึงในปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทั
ในต่างประเทศส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้ท่ีไม่มีการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในเครือ  ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวัซ่า 
ทาํใหบ้ริษทัมีแหล่งผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีท่ีหลากหลายเพ่ือจาํหน่ายในตลาด 
 

3.3 ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
  ความเส่ียง : ในปี 2557 บริษทัพ่ึงพิงการจาํหน่ายสินคา้ลูกคา้น้อยรายในตลาดผูป้ระกอบการ (OEM) โดย
บริษทัมียอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตใ์หแ้ก่ลูกคา้รายหน่ึงในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 93.37 จากยอดขายแบตเตอร่ี
รถยนตส์าํหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษทัมียอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตใ์ห้กลุ่มลูกคา้ในตลาด OEM ราย
หน่ึงทั้ งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 78.22 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์สําหรับตลาด OEM 
ทั้งหมด  ดงันั้นหากลูกคา้ดงักล่าวยกเลิกการซ้ือขายดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัมีนโยบายท่ีจะผลิตแบตเตอร่ีให้แก่ลูกคา้เป็นบางรายในตลาด OEM เพ่ือ
เป็นการโฆษณาบริษทัทางออ้ม ขณะเดียวกนัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เองก็ตอ้งการแบตเตอร่ี
คุณภาพสูงเช่ือถือได ้ราคายติุธรรมและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จากความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนานระหวา่งบริษทัร่วมทุน
ประเทศญ่ีปุ่นและบริษทัแม่ของลูกคา้ อีกทั้งความสัมพนัธ์อนัดีของบริษทักบัลูกคา้เอง ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะยกเลิกการ
สั่งซ้ือจากบริษทัจึงมีความเป็นไปไดน้อ้ย อยา่งไรก็ตามเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้เพียงรายเดียว
หรือนอ้ยราย  บริษทัพยายามท่ีจะเพ่ิมลูกคา้รายใหม่สําหรับตลาดแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดว้ยการพฒันา
ประเภทแบตเตอร่ีร่วมกบับริษทัจีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตด็ (GYIN) 
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3.4 ปัจจัยความเส่ียงจากการแข่งขันสูง 
ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน และมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแย่ง

ส่วนแบ่งตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเขา้มาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ หรือการนาํเขา้
แบตเตอร่ีจากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายในประเทศ  ประกอบกบัตลาดในประเทศมีปริมาณจาํกดั ทาํให้ภาวะแข่งขนั
เพ่ิมข้ึน  ค่าใชจ่้ายในการขายสูงข้ึน โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผนต่าง ๆ ท่ีออกมาจูงใจลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้ของ
ตนเอง  ทั้งหมดน้ีทาํใหผ้ลกาํไรลดลง และกระทบผลการดาํเนินงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทั้งในตลาด OEM 
(ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพ  และบริษทัไดเ้ตรียมมาตรการ
รองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี (1) ปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิตให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการ
ผลิตและลดการสูญเปล่าของเคร่ืองจกัร เพ่ือให้ไดต้น้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง และราคาท่ีแข่งขนัได ้(3) จดัทาํแผนพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ (4) รักษาความสัมพนัธ์กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ และลูกคา้
ปัจจุบนั  พร้อมทั้งทาํสัญญาการคา้กบัผูว้า่จา้งผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ผา่นร้านคา้รูปแบบ 
Modern Trade และ (6) เพ่ิมความยืดหยุน่ในการผลิต เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งสมํ่าเสมอ 

 
3.5 ปัจจัยความเส่ียงจากรายได้ รายจ่ายและเงนิกู้ทีเ่ป็นเงนิสกลุต่างประเทศ 
ความเส่ียง : ธุรกิจของบริษทัมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชส้กุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งออก

สินคา้ การนาํเขา้วตัถุดิบ ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจาํนวน 38.79 ลา้นบาทและ 100.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษทัจะวาง
แผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไวป้ระมาณ
ร้อยละ 5-10 เพ่ือเป็นการสาํรองความผนัผวนของค่าเงิน และทางผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมูลค่า
มาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษทัไดน้าํนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

 
3.6 ปัจจัยความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
 ความเส่ียง : ในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผ่านมาจนถึงปี 2557 ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยงัคงมีอยูบ่า้ง 

เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร อาคารสํานกังาน และอาคารโรงงาน
ให้รองรับการเพ่ิมกาํลงัการผลิต รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบาํบดัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
ภายในโรงงานดว้ย  ดงันั้นหากบริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายของ
บริษทัได ้

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดด้าํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรัดกุม โดยบริษทัได้
จดัทาํวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินและขอรับการสนบัสนุนเงินกูจ้ากบริษทัร่วมทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่องอีกทางหน่ึง
หากมีความจาํเป็น นอกจากนั้ นฝ่ายจัดการยงัได้ควบคุมการดาํเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
โดยเฉพาะการใชว้ตัถุดิบ การลดอตัราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น โดยใชจ่้ายเงินท่ีมีให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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3.7 ปัจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการทาํงาน 
 ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานยนต์ของบริษทั มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน มีความเส่ียงท่ี
อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุในการทาํงาน และการก่อใหเ้กิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เคร่ืองจกัรจากการผลิตมีเสียงดงั นํ้าเสียท่ี
ปนเป้ือนผงตะกัว่ ฝุ่ นผงจากขบวนการผลิตผงตะกัว่ ตดัแผ่น และขดัแผ่น กล่ินแก๊สจากขบวนการหลอมตะกัว่หากการ
เผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ และเสียงจากการทาํงานของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีหากไม่มีระบบการจดัการ ป้องกนัหรือการจดัให้ระบบ
บาํบดัของเสียท่ีเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชาวบา้นขา้งเคียง และส่ิงแวดลอ้มภายในและรอบตวั
โรงงาน 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดจ้ดัให้มีขบวนการกาํจดัหรือบาํบดัของเสียต่างๆ ท่ี
ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํ ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้ าเสีย เพ่ือกาํจดัผง
ตะกัว่จากนํ้ าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจดัให้มีระบบดูดฝุ่ นผงตะกัว่บริเวณท่ีอาจเกิดการกระจายของผง
ตะกัว่ จดัใหมี้ระบบเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดกล่ินแก๊สจากการผลิต และการจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัเสียง 
หากเคร่ืองจกัรใดก่อใหเ้กิดเสียงดงัเกินกวา่มาตรฐานตามกฎหมายกาํหนด 

 นอกจากนั้นในดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน บริษทัไดด้าํเนินการในหลายรูปแบบ เพ่ือให้พนกังานไดก้าร
ดูแลให้มีความปลอดภยัในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการปรับปรุงและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
ใชง้าน การจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั การจดัใหมี้กิจกรรมคน้หาอนัตรายโดยพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเร่งดาํเนินการปรับปรุงจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย เพ่ือลดอุบติัเหตุภายในโรงงานและพนกังานไดรั้บความปลอดภยั 

 
3.8 ปัจจัยความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียง : จากปัญหาทางดา้นการเมืองในช่วงตน้ปี 2557 ท่ีผา่นมา ส่งผลต่อเน่ืองทาํใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของ

ปีท่ีมา ยงัไม่ฟ้ืนตวั แมว้่ารัฐบาลจะพยายามผลกัดนัโครงการต่างๆ เพ่ือให้เม็ดเงินอดัฉีดเขา้สู่ระบบก็ตาม นอกจากนั้น
ราคาสินคา้เกษตรท่ีตกตํ่า โดยเฉพาะสินคา้เกษตรหลกัๆ เช่น ขา้ว ยางพารา ทาํให้กาํลงัซ้ือสินคา้ภายในประเทศตํ่าลง 
ประกอบมีการแข่งขนัการขายภายในประเทศท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการจดัแผนส่งเสริมการขายในประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัจาํเป็นตอ้งเพ่ิมยอดจาํหน่ายให้กบัลูกคา้รายเดิมท่ีมีอยู่ และหาช่องทางในตลาดใหม่ เพ่ิมข้ึน จึง
ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการใหสิ้นเช่ือเกิดข้ึน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการกาํหนดนโยบายและวิธีการใน
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม หากเป็นลูกคา้รายใหม่ ทางบริษทัจะพิจารณาจาํหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรก จากนั้นจึงจะ
พิจารณาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้รายใหม่ดงักล่าว จึงทาํใหค้วามเส่ียงตํ่า 
 

3.9 ปัจจัยความเส่ียงจากขนาดธุรกจิทีเ่ลก็เม่ือเทยีบกบัคู่แข่งขันหลกั 
ความเส่ียง: ธุรกิจของบริษทัมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  การผลิตท่ีมากกวา่ช่วยให้มีการประหยดัจากขนาด 

(Economies of Scale) ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่ากวา่ 
มาตรการจดัการความเส่ียง: บางคร้ังการประหยดัจากขนาดนั้นมีผลกบัธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ี แต่ไม่เสมอไป  

ทกัษะและเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ีบางรุ่นของบริษทัช่วยให้เรามีขอ้ไดเ้ปรียบในธุรกิจแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ 
เราอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถแข่งขนัไดด้ว้ยการประหยดัจากขนาด  บริษทัจะตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตและจาํนวนการ 
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 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

ผลิต เพ่ือคงความได้เปรียบของการประหยดัจากขนาดไวอ้ย่างต่อเน่ือง  ยิ่งไปกว่านั้ น   บริษัทจะใช้วิธีกระชับ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือลดขอ้ดอ้ยจากการประหยดัจากขนาดของธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต ์ 
 

3.10  ปัจจัยความเส่ียงจากแบตเตอร่ีปลอม 
ความเส่ียง: โดยปกติเม่ือผลิตภณัฑ์ใดท่ีจาํหน่ายออกสู่ตลาดไดม้าก มกัจะมีผูท้าํสินคา้เลียนแบบหรือปลอม 

สินคา้ของบริษทักเ็ช่นกนั โดยเฉพาะแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงบริษทัถือครองการจาํหน่ายเป็นอนัดบัหน่ึงทั้งในตลาด
รถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สินคา้เลียนแบบดงักล่าวไดส่้งผลใหย้อดจาํหน่ายสินคา้ในบางเดือนลดลง โดย
ในปี 2557 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบวา่มีการจาํหน่ายสินคา้เลียนแบบในประเทศ 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดด้าํเนินการจดัการในหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้และคาํแนะนาํแก่ผู ้
จาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในการแยกแยะแบตเตอร่ีจริงและแบตเตอร่ีปลอม นอกจากนั้นบริษทัยงัไดว้่าจา้งบริษทัท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือทาํการสอบสวน แจง้ความจบักุมและดาํเนินคดีกบัผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งถึงท่ีสุด เพ่ือลดความ
เส่ียงดงักล่าวลง 
 

3.11  ปัจจัยความเส่ียงจากตลาดแบตเตอร่ียานยนต์ทีอ่ิม่ตวั 
ความเส่ียง: ตลาดรถยนตภ์ายในประเทศเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระยะหน่ึง  ช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ยอดขาย

รถจกัรยานยนต์ภายในประเทศเร่ิมอ่ิมตวัและตกลง จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและกาํลงัการซ้ือท่ีลดลง ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ เหตุผลเหล่าน้ีทาํให้บริษทัไม่สามารถเพ่ิมยอดขายภายในประเทศ
ไดม้ากนกั 

มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัควบคุมความเส่ียงโดยการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายภายในประเทศโดยใช้
คุณภาพของสินคา้และแผนส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจ เน่ืองจากความตอ้งการทดแทนแบตเตอร่ีเก่าของรถจกัรยานยนต์
รุ่นท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดยงัมีอยู่จาํนวนมาก หากดูจากตวัเลขผลการขายสะสมต่อปี นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ปิด
ตลาดใหม่หรือหาลูกคา้ใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือทดแทนยอดการจาํหน่ายภายในประเทศท่ีชะลอตวัลง 

 
3.12  ปัจจัยความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ
ความเส่ียง: บริษทัตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตํ่าและอยูใ่กลก้บัทะเล  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดนํ้ าท่วมภายในโรงงานเม่ือมีนํ้ า

ทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก  และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้ งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ  
นอกจากน้ีความช้ืนจากนํ้ ายงัมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นธาตุซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต
แบตเตอร่ี 

มาตรการจดัการความเส่ียง: ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดป้รับปรุงระบบระบายนํ้ าภายในโรงงาน และมีแผนปรับ
พ้ืนให้สูงข้ึน มีการยา้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไปยงัชั้นสองเพื่อหลีกเล่ียงนํ้ าท่วม  ยิ่งไปกวา่นั้นบริษทัไดจ้ดั
เตรีมกระสอบทรายและป๊ัมนํ้ าในช่วงฤดูฝน สําหรับระบายนํ้ าภายในโรงงานให้รวดเร็วข้ึน สําหรับระบบข้อมูล
สารสนเทศของบริษทั บริษทักาํลงัจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสํารองเพ่ือมิให้ขอ้มูลเกิดการเสียหาย หรือเม่ือเสียหายก็
สามารถเรียกขอ้มูลเดิมกลบัมาได ้
 
 3.13  ปัจจัยความเส่ียงจากการระบาดของโรค 
 ความเส่ียง: การเกิดโรคระบาด เช่นอีโบล่าซ่ึงระบาดเป็นวงกวา้ง ไขห้วดันก และโรคติดต่อประเภทต่างๆ
จาํนวนมากท่ีเกิดในปี 2557 ถือเป็นความเส่ียงเช่นกัน  พนักงานของบริษัทอาจได้รับเช้ือและแพร่ต่อให้กับเพ่ือน
พนกังาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อไปยงัการผลิตและการจดัส่ง 
 มาตรการจัดการความเส่ียง: บริษัทมีการดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
รวมถึงสุขภาพของพนกังาน    เม่ือมีโรคระบาดเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหากระดาษเช็ดมือ แอลกอฮอลเ์หลวสาํหรับลา้งมือ 
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สบู่ลา้งมือ หน้ากากอนามยั ถุงมือ และกาํหนดให้พนักงานท่ีเป็นหวดัสวมหน้ากากอนามยัมาทาํงานเพื่อป้องกนัการ
ติดต่อของโรค  นอกจากน้ีบริษัทยงัควบคุมความเส่ียงด้วยการขอความร่วมมือต่อพนักงานทุกท่านให้ปฏิบัติตาม
คาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสุข  หากพนกังานมีอาการน่าสงสัย บริษทัจะร้องขอให้พนกังานรายดงักล่าวหยดุงาน 
และไปตรวจรักษา พนกังานจะไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมาทาํงานตามปกติเม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่ปลอดภยั 
 

3.14  ปัจจัยความเส่ียงจากความไม่สงบทางการเมือง 
ความเส่ียง: ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปยงั

เศรษฐกิจ  การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนลดลงไปมาก เช่นเดียวกบัการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงยอดจาํหน่าย
แบตเตอร่ี 

มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัหาช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆในต่างประเทศ เพ่ือชดเชยการจาํหน่ายท่ีลดลง
ภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เสนอแผนส่งเสริมการขายเพ่ือจูงใจลูกค้าในประเทศไปในเวลาเดียวกัน 
นอกจากน้ี เราจะพยายามขยายตลาด โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีศกัยภาพระดบัสูงในการเติบโต 
 

3.15  ปัจจัยความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความเส่ียง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ปัจจุบนับริษทัมีปัจจยั

เส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนัเกิด
จากการใชง้านปกติ หรือภยัพิบติัต่างๆ ความเส่ียงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากการถูกจารกรรมขอ้มูล 
ซ่ึงลว้นแต่ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัหยดุชะงกั  
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดจ้ดัทาํระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของ มีการดูแล
และบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจาํ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) 
เป็นมาตรการป้องกันเบ้ืองตน้ เพ่ือให้มีเฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง บริษทัมีมาตรการใหพ้นกังานทุก
คนใส่รหัสผ่านของตนเองเพ่ือใชง้านเพ่ือป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ในการป้องกนัความเส่ียงจากความเสียหายของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือภยัพิบติัอ่ืนๆ บริษทักาํลงัจดัเตรียมศูนยส์าํรองขอ้มูล (DATA 
CENTER BACKUP SITE) ซ่ึงสามารถฟ้ืนฟูระบบเพ่ือความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั  (มหาชน) 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 
สินทรัพยส์าํคญัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีมูลค่าตามบญัชี

รวม  313.58 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

1) ท่ีดิน 
2) อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
3) เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 
4) เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
5) ยานพาหนะ 
6) ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง 
7) เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

25,711,890 
74,054,680 

195,913,580 
7,846,250 

4 
2,566,970 
7,489,000 

รวม 313,582,374 
 

รายละเอยีดของทีด่นิและทีต่ั้งโรงงาน 

ทีด่นิ ทีต่ั้ง จํานวน 
มูลค่าตามบัญชี

(ราคาทุน) 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน  
    บางปู  

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55  
ถนนสุขมุวทิ  
ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ 
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

11 ไร่ 199 
ตรว. 

1,957,626 ติดจาํนองเพ่ือ  
คํ้าประกนัสินเช่ือ 

3 ไร่ 35 ตรว 10,000,000 - 

3 งาน 50 ตรว. 6,319,861 - 

3 งาน 55 ตรว. 5,063,503 - 

2. ท่ีดินท่ีตั้งอาคารสาํนกังาน   
   (ใหเ้ช่า) 

ซอยสุขมุวทิ 51 กรุงเทพฯ 19 ตรว. 92,000 - 

3. ท่ีดินท่ีตั้งสาขาหาดใหญ่ 226, 228 ถนนสัจจกลุ  
ตาํบลหาดใหญ่  
อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110 

39.7 ตรว. 2,278,904 - 

รวม 25,711,894  
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รายละเอยีดของอาคาร 
 

อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร 

ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 
ภาระผูกพนั 

โรงงาน บางปู 
    

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวทิ  
ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

บมจ. ยวัซ่า แบตเตอร่ี   
ประเทศไทย 

73,546,368 ติดจาํนองเพ่ือ คํ้า
ประกนัสินเช่ือ 

สาขาหาดใหญ่ 226, 228  ถนนสัจจกลุ ตาํบลหาดใหญ่ 
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ 
ดิสทริบิวชัน่ 

508,309 - 

 รวม  74,054,677 - 
 

หมายเหตุ 1) ในปี 2554 บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินอิสระใหท้าํการประเมินท่ีดินและอาคารของโรงงานบางปู พบวา่ราคา
ประเมินมีจาํนวน 47.07 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมท่ีดินท่ีไดจ้ดัซ้ือเพ่ิมเติมในปี 2555 

  2)  ท่ีดินและอาคารโรงงานบางปูไดติ้ดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้น
บาท  

 

สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าระยะยาว 
- ดูรายละเอียดจากหวัขอ้รายการระหวา่งกนั 
 

4.2 สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตวัตนทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกจิ 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มี

มูลค่าตามบญัชีรวม 6.05 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
ประเภททรัพย์สินไม่ตวัตน มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,046,770 

รวม 6,046,770 
 

4.3  นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย 
นโยบายในการบริหารบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั (“บ.ยวัซ่าเซลส์ฯ”) ซ่ึงบริษทั ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษทั โดยมีผูบ้ริหารเป็นชุดเดียวกบับริษทัและมีกรรมการบริษทั
จาํนวน 5 ท่าน คือ นายพรจกัร มนูธรรม พลตาํรวจตรีศุภชาญ มนูธรรม นายคาซูฮิโกะ โนดะ นายโกโระ อิวามิ และ
นายคทัซึมิ นากาโตะ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยานยนต์
ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอร่ีสํารองไฟฟ้าท่ีผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ยวัซ่าเซลส์ฯ เพ่ือจดัจาํหน่ายต่อไป 
โดยบ.ยวัซ่าเซลส์ฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษทัเอง 

นโยบายในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ ทางบริษทัจะใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจแบตเตอร่ีเป็นหลกั โดยจะไม่
ลงทุนในธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่มีความชาํนาญ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบายจะลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
บริษทัถือหุน้อยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อรายท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททาง
กฎหมายท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั   :  บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ :  YUASA 
เลขทะเบียนบริษทั :  0107537002672 (เดิมเลขท่ี บมจ. 514) 
ประกอบธุรกิจ   :  ผลิต รับจา้งผลิตและจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 และแบตเตอร่ีสาํรองไฟ เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ  
 ตลอดจนนาํเขา้ ระบบไฟฟ้าสาํรอง เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  :  107,625,000 บาท 
  ประกอบดว้ยหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจาํนวน  107,625,000 หุน้ 
  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่และโรงงาน   : 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวทิ  
   ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
   โทรศพัท ์: 0-2769-7300 
   โทรสาร : 0-2769-7349 
Homepage   :  www.yuasathai.com 
บริษทัยอ่ย   

ช่ือบริษทั   : บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 
ประกอบธุรกิจ    : จาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์รถจกัรยานยนตแ์ละแบตเตอร่ีสาํรองไฟ 
เลขทะเบียนบริษทั   : 0105540062573 

บุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์02-229-2800  โทรสาร 02-654-5642 

ผูส้อบบญัชี : นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
   บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
   เลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ 
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท ์02-259-5300  โทรสาร 02-260-1553 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 231 อาคารธนชาต ปาร์คเพลส ชั้น 5 
 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์0-2126-8300 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระแล้ว 
จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน จาํนวน 107,625,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 107,625,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 107,625,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                    1 บาท 

ขอ้มูลหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน mai 
กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry 
หมวดธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลาง 

ทั้งน้ีไม่มีประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
- ลกัษณะของหุน้ประเภทอ่ืนของบริษทั ท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
- ลกัษณะของโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็น

คนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(NVDR) ท่ีมีหุน้ของบริษทันั้นเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงของบริษทั 

- ลกัษณะของหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หรือตราสารหน้ี ของ
บริษทั และ 

- ขอ้ตกลงระหวา่งกนัของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจาํนวนหุน้ท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%) 
1 GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 
2 บริษทั นครหลวงกลการ เซอร์วิส จาํกดั 20,584,370 19.13 
3 บริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั 10,413,600 9.68 
4 บริษทั ฟูย ีเมอร์แคนไทล ์จาํกดั 6,971,600 6.48 
5 บริษทั เซลทรัล เอเจนซิ จาํกดั 5,865,100 5.45 
6 กลุ่มมนูธรรม 3,447,100 3.20 

  1) ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม 2,682,400 2.49 
  2) นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 0.30 
  3) น.ส.จนัทร์ฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ต่อ) 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%) 
 4) นางพกัตร์รําไพ  วฒันกลู 110,000 0.10 
 5) พ.ต.ท.วราวฒิุ  มนูธรรม 32,900 0.03 
 6) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03 

7 นายยทูากะ  อูเอดา้ 2,363,700 2.20 
8 นายโสภณ มิตรพนัธ์พานิชย ์ 1,132,000 1.05 
9 นางสาวอญัชนา  พินิจกศุลจิต 485,000 0.45 

10 นายโทน่ี  เชาไฮ  เชน 300,000 0.28 
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 95,351,920 88.60 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12,273,080 11.40 

 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 107,625,000 100.00 
 

ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 
หมายเหตุ  ครอบครัวมนูธรรม เป็นผูถื้อหุ้นหลกัของ บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จาํกดั บริษทั เซนทรัล  

เอเจนซิ จาํกดั และบริษทั ฟูย ีเมอร์แคนไทล ์จาํกดั 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตาม
กฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ของงบการเงินรวม 
 บริษทัยอ่ย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ทั้งน้ีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอยีดประวตัิคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1) 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 

1. นายคทัซึมิ  นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

14 ธนัวาคม 2548 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธนัวาคม 2546 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม    กรรมการ 8 พฤษภาคม 2555 

4. นายโกโระ  อิวามิ   กรรมการ 8 พฤษภาคม 2557 

5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ กรรมการ 4 มีนาคม 2556 

6. นายมาซาชิ  โมริมิซึ   กรรมการ 8 พฤษภาคม 2557 

7. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 19 เมษายน 2547 

8. ดร.กศุยา  ลีฬหาวงศ ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 21 กมุภาพนัธ์ 2549 

9. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2551 

10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 

11. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 
หมายเหตุ   นายโกโระ อิวามิ  ในลาํดบัท่ี 4  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

แทนนายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  นายมาซาชิ  โมริมิซึ  ในลาํดบัท่ี 6  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

แทนนายเอชิโร  คาโตะ  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ ในลาํดบัท่ี 7 ไดเ้กษียนอายจุากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีปฎิบติัการ ตั้งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2558 
  ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์  ในลาํดบัท่ี 8  ปัจจุบนัไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  2558 
โดยมี นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   

 
การถ่วงดุลอาํนาจของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 11 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3 ท่าน 
 - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  4 ท่าน 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 
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สาํหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการ
ตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 36.36  สาํหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย 

1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายคาซูฮิโกะ โนดะ  กรรมการ 
4. นายโกโระ อิวามิ  กรรมการ 

 

รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2556 และ 2557 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 

 หุ้นสามัญ (จํานวนหุ้น) 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 

เปล่ียนแปลงในปี 2557 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

จาํนวน สัดส่วน  

1. นายคทัซึมิ  นากาโตะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 ไดม้า            -   จาํหน่าย        - 325,000 0.30% 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

4. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

5. นายมาซาชิ  โมริมิซึ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

6. นายโกโระ  อิวามิ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

7. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน์ 500 ไดม้า            -   จาํหน่าย        - 500 0.0005% 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

8. ดร.กศุยา  ลีฬหาวงศ ์ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

9. นายโยธิน  วมุิกตายน - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ 2,000 ไดม้า            -   จาํหน่าย        - 2,000 0.002% 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

11. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า จาํหน่าย - - 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท 
ประกอบด้วย   นายพรจักร  ม นู ธรรม  ห รือ   พล .ต .ต .ศุ ภชาญ  ม นู ธรรม  ลงลายมือ ร่วมกับ  นายคัท ซึ มิ  

นากาโตะ หรือนายมาซาชิ  โมริมิซึ  พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ 
(Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดใหเ้ร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะเป็น
ผูพิ้จารณาอนุมติั 

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท (Direct) และกาํกับควบคุมดูแล 
(Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize 
Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2) พิจารณาแผนการดาํเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
3) ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4) คณะกรรมการจะดาํเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืนควรพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการ

พิจารณากาํหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาํหนดมาตรฐานการ
ดาํเนินการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย 

6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
7) ในกรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการดาํเนินการดว้ย

ค่าใชจ่้ายของบริษทั 
8) คณะกรรมการจะจดัให้มีเลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 

และช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
9) เสนอแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ 
10) พิจารณาและอนุมติัการทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใด ๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน 

ยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั 
11) พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทัแม่ บริษทัยอ่ย  หรือบริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตอ้งขอ

มติท่ีประชุมหรือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ถา้มีสาระสาํคญั) 
12) คณะกรรมการจะจดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทาง

ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
13) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเป็นธรรม  
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14) มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพ่ือความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 
15) ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยดว้ยความเสมอภาค 

 
การประชุมคณะกรรมการ; ในการจดัประชุมของคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 4 

คร้ังต่อปี โดยจะกาํหนดวนัประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทั้ งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธาน
กรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม และใหก้รรมการแต่ละท่าน
มีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษามา
ก่อนล่วงหนา้  ทั้งน้ีในปี 2557 บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 

และสาํหรับอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3) เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามระเบียบวาระท่ีกาํหนด

ไว ้
5) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 
8.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแ้ก่ 

 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. ดร. กศุยา  ลีฬหาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธิน  วมุิกตายน กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลท่ี มีความรู้  และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  คือ 

ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์ ซ่ึงปัจจุบนัไดล้าออกจากตาํแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  โดยในปี 2558  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม  โดยนายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล เป็น
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวติัของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)   

 
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                                                  ส่วนท่ี 2 หน้า  40 

 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

1) สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการ
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานรายการหรือการกระทาํดังกล่าวขา้งตน้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นิยามของกรรมการอสิระ 

 
บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับตาํแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ยบริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                                                  ส่วนท่ี 2 หน้า  42 

 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี โดยทัว่ไป
การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดยไม่
คาํนึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได ้และรายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

8.1.2  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 27 มกราคม 2558  ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน  ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายพรจกัร มนูธรรม ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายคาซูฮิโกะ โนดะ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ กรรมการ 

4. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวจนัทรา ยิง่เจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1) พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจาํเป็น ใหเ้สนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ

ของบริษทั  
2) พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจาํเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมสวสัดิการ นโยบายผลประโยชน์ 

เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนสั สําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น การให้สิทธิพนกังานซ้ือหุ้น และการให้เบ้ีย
เล้ียง สวสัดิการ เงินสนบัสนุน และ โครงการอ่ืนๆ) 

3) รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนให ้คณะกรรมการบริษทั ทราบ  
4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและมีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจงตอบคาํถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัใน

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
6) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 

 
8.1.3 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษัทยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
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8.2  ผู้บริหาร 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

และในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 
คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายในบริษทั ในปี พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายคทัซึมิ นากาโตะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
3. นายมาซาชิ   โมริมิซึ    ประธานเจา้หนา้ท่ีวศิวกรรม 

 โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ  เป็นเลขานุการคณะผูบ้ริหาร 
 หมายเหตุ; นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการไดเ้กษียณอายกุารทาํงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
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แผนผงัองค์กร บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประธานเจา้หน้าทีว่ศิวกรรม (CEE)
  นายมาซาช ิ โมรมิซิ ึ

สาํนกังานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
- ผูจ้ดัการท ั่วไป (การตลาด) 
(นายทาดาฮโิตะ นากาฮริะ) 
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- นิตกิร 

   ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ (CFO)
- 

ทีป่รกึษาฝ่ายวศิวกรรม 
นายคทัซฮึโิระ  ทาคาฮาช ิ

คณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการบรษิทั (รกัษาการ) 

นายคทัซมึ ินากาโตะ

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(CEO) 

นายคทัซมึ ินากาโตะ 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ (YBTH) 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ (YSD) 

ฝ่ายสนิเชือ่ 

   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (COO)
นายศภุวสั  พนัธุ์วฒัน์ 

ผูจ้ดัการท ั่วไป 
(ปฏบิตักิาร) 

นายสขแท้ เรืองวฒันะโชติ

          ฝ่ายปฏบิตักิาร 

 แผนกคลงัสนิคา้และขนสง่
 

           ฝ่ายจดัซื้อ
 

 ฝ่ายขาย REM และ MTD 

         ฝ่ายขาย OEM 

  ฝ่ายขายนําเขา้และสง่ออก 

      ฝ่ายขายสนิคา้พเิศษ 

          ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการท ั่วไป 
(คณุภาพ) 

นายคมสนัต์ อรุณพนัธุ์ 

ฝ่ายเทคนิค 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการท ั่วไป  
(การผลติ)  

นายสมัพนัธ์ หงษ์วะชนิ 

ฝ่ายผลติแผน่ธาตุ 

ฝ่ายวางแผนและจดัสง่ 

ฝ่ายวตัถุดบิและชิน้สว่น 
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อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มดีงัต่อไปนี ้
 กาํกบัดูแลและประสานงานเพ่ือดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติท่ีประชุมท่ีไดรั้บจาก
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  

1) พิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน 
2) พิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินอาํนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ  
3) พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีเกินอาํนาจของกลุ่มงานบริหารจดัการดูแลโดยตรง โดยมีอาํนาจ

อนุมติัค่าใชจ่้ายและจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ยกเวน้การ
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปกติ   

4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทาํธุรกิจใหม่ในขั้นตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 
5) พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6) เป็นผูอ้นุมติัขั้นสุดทา้ยสาํหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การเปล่ียนแปลงแหล่งจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ 
(2) การเปล่ียนแปลงหรือกาํหนดราคาขาย 

7) พิจารณาขั้นตน้ในการพิจารณาเงินรางวลัประจาํปีของพนกังานบริษทั ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือ
อนุมติั    

8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกยา้ย ลงโทษ เลิกจา้ง หรือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9) มีอาํนาจกระทาํการตามระบุในขอ้บงัคบัการทาํงาน 
10) มีอาํนาจในการลงนามในนามของบริษทั ในหลกัฐานการขายต่างๆ และมีอาํนาจในการมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนกระทาํการแทนไดเ้ม่ือไม่สามารถทาํไดเ้ป็นการชัว่คราว 
11) อาํนาจอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมายกเวน้การมอบอาํนาจดาํเนินการอนุมติัเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั เป็นไป

ตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2548 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายสุขแท ้ 

เรืองวฒันะโชติ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ทั้งน้ีเลขานุการของบริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั และ ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 
วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัมอบหมาย คือ 
(1) ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและ

ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั
ใหแ้ก่กรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

(2) เปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นจริงใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือนกัลงทุนไดรั้บทราบท่ี
ทนัต่อเหตุการณ์ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

(3) เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป หรือบุคคลท่ีตอ้งการรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 

(4) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(5) ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

8.4 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี  2557  เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน  2557 ไดก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดดา้นล่าง ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวจะมีการพิจารณา
โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์ใชจ้ะ
พิจารณาจากบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ประสบการณ์ ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี 

 

การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2557 
                 หน่วย : บาท 

กลุ่ม ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

คร้ัง/คน 
ค่าตอบแทน 

ปี/คน 
ค่าตอบแทน 

รายไตรมาส/คน 
สิทธิประโยชน์

อ่ืน 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 15,000 - - ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 - - ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 100,000 10,000 ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 80,000 10,000 ไม่มี 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประธาน 15,000 - - ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 - - ไม่มี 

 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี โดยกาํหนดไวไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 4 จาก
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีของงบการเงินรวม 
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ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม และจํานวนคร้ังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557  
                       หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
วาระปกติ 
(ปี 2556) 

วาระปกติ 
(ปี 2557) 

1. นายพรจกัร มนูธรรม 50,000 - 70,000 80,000 7/7 7/7 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 50,000 - 70,000 80,000 7/7 7/7 
3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 50,000 - 40,000 42,500 4/7 4/7 
4. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 41,507 - 20,000 45,000 2/7 4/7 
5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ  8,493 - 20,000 - 2/7 - 
6. นายคทัซึมิ นากาโตะ 50,000 - 87,500 97,000 7/7 7/7 
7. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 50,000 - 70,000 80,000 7/7 7/7 
8. นายเออิชิโระ คาโตะ 50,000 - 50,000 12,500 5/7 1/7 
9. นายปราโมทย ์มนูธรรม  50,000 - 70,000 42,500 7/7 4/7 
10. ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์ 50,000 - 105,000 80,000 7/7 7/7 
11. นายโยธิน วิมุกตายน 50,000 - 85,000 80,000 5/7 7/7 
12. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 50,000 - 95,000 80,000 6/7 7/7 
13. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 50,000 - 105,000 80,000 7/7 7/7 
14. นายมาซาชิ  โมริมิซึ   - - - 37,500 - 3/7 
15. นายโกโระ  อิวามิ   - - - 37,500 - 3/7 

รวม 600,000 - 887,500 874,500   
 

หมายเหตุ  กรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพ่ือทดแทน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นายปราโมทย ์ มนูธรรม  ในลาํดบัท่ี 9 ไดล้าออกจากบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 
2. นายมาซาชิ โมริมิซึ ในลาํดบัท่ี 14 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 แทน 

นายเออิชิโระ คาโตะ ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   
3. นายโกโระ อิวามิ ในลาํดบัท่ี 15 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 แทน 

นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 
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ค่าตอบแทนของกรรมการทีด่าํรงตาํแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท 
                     หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายของ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และบริษทั
ยอ่ย ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ไดร้วมกบัค่าใชจ่้ายในส่วนพนกังานของบริษทั 

 
ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มรีายละเอยีดดงันี ้
                หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทน 

รายปีและรายไตรมาส 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

1. ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์ 135,000 140,000 175,000 170,000 14/14 12/12 
2. นายโยธิน วมุิกตายน 115,000 120,000 120,000 140,000 12/14 12/12 
3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 115,000 120,000 140,000 140,000 14/14 12/12 
4. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 115,000 120,000 140,000 140,000 14/14 12/12 

รวม 480,000 500,000 575,000 590,000 - - 
 
 

ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนในปี 2557 มรีายละเอยีดดังนี ้
 
                        หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

1. นายพรจกัร มนูธรรม 27,500 12,500 2/2 1/1 
2. ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์ 20,000 10,000 2/2 1/1 
3. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 20,000 10,000 2/2 1/1 
4. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 10,000 - 1/2 - 
5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ - - - - 

รวม 75,000 32,500 - - 
 
หมายเหตุ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 27 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นายคาซูฮิโกะ      

โนดะ  เป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั  
ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- 

รายละเอยีด 
กรรมการทีด่าํรงตาํแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท 

จํานวน 11 ท่าน/ปี 2556 จํานวน 10 ท่าน/ปี 2557 
1. เงินเดือน 13,456,175 15,218,812  
2. ค่าเบ้ียประชุม 200,500 260,500 
3. โบนสั 1,554,728 1,407,797 
4. สวสัดิการอ่ืนๆ  2,808,130 3,070,269 
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8.5  บุคลากร 
 จํานวนพนักงาน 
 จาํนวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 624 คน โดยมีค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ดงัน้ี 
 
 จํานวนพนักงาน(คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2557 
ค่าตอบแทน 

ปี 2557 (พนับาท) 
ค่าสวสัดกิารพนักงาน 
ปี 2557 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายพฒันาพนักงาน 
ปี 2557 (พนับาท) 

บริษทั  บริษทัยอ่ย รวม บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั บริษทัยอ่ย 

สาํนกังานใหญ่ 70 45 115 30,535 14,928 3,422 6,579 100 - 

โรงงาน 509 - 509 156,413 - 8,919 - 533 - 

รวม 579 45 624 186,948 14,928 12,341 6,579 633 - 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพในปี 2548 ตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัสมทบเงินจาํนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละ
ราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพก็ได ้ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนจาํนวน 2.51 ลา้นบาท 
 

การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมนัียสําคญัในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 
- ไม่มี- 
 
ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด 
 
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ประจาํปี 2557  เป็นกระบวนการท่ีเน้นระเบียบแบบแผน ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะ

พฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มีความรู้ (Knowledge)  และความชาํนาญ (Skills) เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จะทาํให้บริษทั มีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และกาํลงัใจดี 

ส่งเสริมใหมี้ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ลดอุบติัเหตุ และความสูญเสีย อนัอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่รู้หรือไม่ชาํนาญ 
2) พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเละพฒันา จะมีความรู้ ความชาํนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวญัและ

กาํลงัใจดี ซ่ึงมีผลใหมี้ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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ประเภทของการฝึกอบรม 
1) การปฐมนิเทศ สําหรับพนักงานท่ีเข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนําให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีควรทราบ สวสัดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัและถูกตอ้ง ระบบมาตรฐาน 
ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2004 เบ้ืองต้น แนะนําให้รู้จักกับผูบ้ริหารและ
ผูจ้ดัการฝ่าย เพ่ือใหพ้นกังานใหม่เขา้กบัสังคมของบริษทั ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประวติัของบริษทั 
(2) ระเบียบปฏิบติัและสวสัดิการของบริษทั 
(3) ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
(4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบ้ืองตน้ 
(5) ระบบมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 เบ้ืองตน้ 

2) การอบรมภายใน  เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานทุกระดับ  เพ่ือให้ มีความ รู้  
ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน นาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน มีทั้งหลกัสูตรในระดบัหัวหนา้งานและระดบัของ
พนกังาน ซ่ึงจะจดัเป็นประจาํเดือนละ 1 หลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1) การบริหารงานและเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) การเขียนและการจดัทาํรายงานการประชุม 
(3) การเขียนและจดัทาํรายงานการประชุม/ Minutes (ภาษาองักฤษ) 
(4) การสร้างจิตสาํนึกในการทาํงานอยา่งปลอดภยั 
(5) เทคนิคการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีหนา้งาน 
(6) การควบคุมคุณภาพของผลผลิต  
(7) เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือ QC ทั้ง 7 ชนิดใหม่ 
(8) อบรมระบบ ISO 14001 
(9) การรักษาบุคลากรใหค้งอยู ่
(10) การบริหารจดัการสินคา้ในคงคลงัไม่ใหล้น้ 
(11) การป้องกนัและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
(12) เทคนิคการแกไ้ขปัญหางานท่ีเกิดจากคน 
(13) ผูน้าํกบัการปฏิรูปงานของตนเองในระดบับริหาร 
(14) การสร้างจิตสาํนึกในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(15) ส่ือสารภาษาองักฤษผา่นทาง E-mail/Fax/Note ในการทาํงาน 
(16) การอบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 

3) การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนกังานไปอบรมขา้งนอกบริษทั กบับริษทัท่ีจดัฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง 
ๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะดา้นท่ีตรงกบัสายงานนั้น ๆ เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน มีดงัต่อไปน้ี 

(1) Lean Procurement 
(2)  เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินยัอยา่งสร้างสรรค ์
(3) International Financial Reporting Standards no.13 about Fair Value Measurement 
(4) Basic Electrical for Maintenance 
(5) กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
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(6) สัมมนาเชิงปฏิบติัการ Omron 
(7) Solid Work 2013 
(8) โปรแกรม Auto Cad 
(9) Solutions Enablement 
(10) การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวดัของการสอบเทียบ 
(11) Auto Cad 2D 2014 
(12) ผูป้ฏิบติังานประจาํระบบบาํบดัมลพิษอากาศ 
(13) Reimagining Infrastructure 
(14) ผูรั้บผดิชอบพลงังานอาวโุสดา้นทฤษฎีไฟฟ้า 
(15) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุนดว้ยการบริหารจดัการ 
(16) การจดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปีและตวัช้ีวดัความสาํเร็จตามแผนกลยทุธ์ 
(17) ผูค้วบคุมก๊าซสาํหรับโรงงานใชง้าน  หรือเกบ็ก๊าซต่าง ๆ 
(18) พ้ืนฐานความรู้ทางไฟฟ้าสาํหรับงานซ่อมบาํรุง 
(19) ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุสดา้นปฏิบติั(ไฟฟ้า) 
(20) DIS for ISO 9001:2015 
(21) PLC Basic 
(22) ขอ้กาํหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC17025:2005 
(23) เพ่ิมพลงักลยทุธ์การเจรจาต่อรองในงานจดัซ้ือ 
(24) ผูป้ฏิบติังานประจาํระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
(25) สัมมนาดา้นการจดัการพลงังาน Pre Energy Network 
(26) Forklift 
(27) Kaspersky Open Space Security Workshop 
(28) ผูป้ฏิบติังานมลพิษนํ้า 
(29) Writing & Developing Information Security Policies Bases on ISO27001 
(30) EMC² 
(31) สัมมนา Transparent Supply Chains with Legal Software 
(32) Process Improvement by Pneumatic System 
(33) การต่อรองราคาสาํหรับงานก่อสร้าง/งานวศิวกรรม 
(34) บุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภยัการเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย 
(35) พ้ืนฐานการจดัการพลงังาน 
(36) การจดัซ้ือและบริหาร MRO & Office Supplies อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(37) ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัสารเคมี 
(38) เทคนิคการเป็นเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมอยา่งมืออาชีพ 
(39) กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
(40) เทคนิคการทาํสัญญาจดัซ้ือ  จดัจา้ง 
(41) ISO 9001:2015 Management System 
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(42) Social Media Marketing 
(43) ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม 
(44) การตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าอยา่งมืออาชีพ 
(45) Production Planning and Control and Scheduling 
(46) การตีความขอ้กาํหนด ISO 14001:2004 
(47) ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(48) ผูป้ฏิบติังานประจาํระบบบาํบดัมลพิษอากาศ 
(49) การตรวจประเมินภายใน ISO14001:2004 
(50) การคา้หาปัญหา  และเลือกหวัขอ้เร่ืองแบบ QCC 
(51) แนะนาํมาตรฐาน ISO14001:2004 และขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ 
(52) ผูป้ฏิบติังานประจาํระบบบาํบดัมลพิษนํ้า 
(53) Project Management Training 

 
 ในการการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัพนกังาน (Employment Development) ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ หากจาํแนกตามระดบัพนกังานในบริษทั จะมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
 

ระดบัของพนักงาน 
จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉลีย่ทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจัดหลกัสูตร 

ผู้บริหาร 
 

24 ชัว่โมง 
 

1 . เพ่ื อให้ผู ้บ ริหารมีวิสั ยทัศน์  มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถสูงพร้อมท่ีจะเป็นกลไกขององคก์รในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ผูบ้ริหาร เป็นผูส้ร้างหรือนําการเปล่ียนแปลง 
และมีความพร้อมดา้นบริหารจดัการตามแนวทางการ
พฒันาองคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จและเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือให้ผูบ้ริหาร มีขีดความสามาถในการแข่งขนัระดบั
สากลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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ระดบัของพนักงาน 
จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉลีย่ทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจัดหลกัสูตร 

พนักงานระดบับริหาร/
พนักงานระดบัวชิาชีพ 

 

181 ชัว่โมง 1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติท่ีมี
ต่อการปฏิบติังานนั้นๆ เพ่ิมข้ึน 
2.  เพ่ือใหพ้นกังานระดบับริหาร ไดร่้วมมือกนัให้เกิดพลงั
ร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคล่ือนภารกิจของ
องคก์รไปสู่เป้าหมาย 
3.  เพ่ือสร้างความสามคัคีและมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัอยา่งเป็น
เอกภาพในการบริหารงานและแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 
4.  เพ่ือใหพ้นกังานระดบับริหาร มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

พนักงานระดบัปฏิบัตกิาร 
 
 

114 ชัว่โมง 1.  เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ  ใหพ้นกังานมี
ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถท่ีจําเป็น  และมี
ทศันคติท่ีดีสาํหรับการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ
หน่วยงาน 
2.  เพ่ือให้บุคลากรทํางานได้ ทํางานดี ทํางานเก่ง และ
ทาํงานแทนกนัได ้
3.  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของพนกังานในองคก์ร 
4.  เพ่ือเพ่ิมความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5.  เพ่ือให้พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 
4) การศึกษาดูงาน เป็นการจดัพนกังานออกไปศึกษาดูงานท่ีบริษทัต่าง ๆ เพ่ือเปิดมุมมองและประสบการณ์

ใหม่ ๆ และนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นบริษทั เพ่ือการพฒันาต่อไป โดยในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การศึกษาดูงาน ณ 
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  (บา้นโพธ์ิ)  จ.ฉะเชิงเทรา ในเร่ืองระบบการผลิตและเทคโนโลยสีมยัใหม่  
กลุ่มท่ีไปศึกษาดูงานคือ ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับ การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและเล็งเห็นว่าการมี

บรรษทัภิบาลจะทาํใหเ้กิดความโปร่งใสและเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้
บริษทัมีระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลใหกิ้จการของบริษทัใหมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
และมัน่คงตลอดจนสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เพ่ือให้ทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนักและนาํเร่ืองดงักล่าวไปปฎิบติัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจึงไดม้อบหมายให้ฝ่าย
นโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี มีการติดตามข่าวสารการ
ออกแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัทาํแผนงาน (Action 
Plan) การปรับปรุงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง และเสนอต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจาํทุกไตรมาส จาก
การดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอส่งผลให้คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยู่ในระดบัเกินกว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนและมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 
 

9.1 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
1) คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงาน

ท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความ
เหมาะสม 

2) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มีการปฏิบติั และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล ต่อผู ้
ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย 

3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผูน้ําในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตวัอย่างในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

4) คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้มีการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ดาํเนินงาน ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวท่ีย ัง่ยืนภายใตข้อ้กาํหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวงั เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

5) คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

6) คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

7) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การดาํเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตามกาํหนดเวลา 

8) บริษทัมีการกาํหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือใหก้รรมการและพนกังานถือปฏิบติั 
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9.1.1 หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางขา้งตน้ บริษทัจึงขอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีกาํหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 
9.1.1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีนโยบายในการป้องกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

การซ้ือ ขาย หรือโอนหุน้ สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ 
การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตดัสินใจใน
การเลือกตั้งกรรมการบริษทั การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองการอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ 

1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยแจง้ให้ผูถื้อ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุ
ขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.yuasathai.com ในส่วนของ “ขอ้มูลการลงทุน” ภายใต้
หวัขอ้ “ขอ้มูลการประชุมสามญัประจาํปี” 

2) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น และประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณา
พิเศษ 

3) มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุม วาระการประชุม และขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม 
และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

4) นาํเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี 

5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งมาท่ี planning@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเลขานุการบริษทั 

6) บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน ในการใชสิ้ทธิโดยมอบฉันทะการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นได ้โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตวัแทน หรือจะมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนๆ เป็น
ตวัแทนเขา้ร่วมประชุมในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

7) ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ 
อยา่งเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ 

8) บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือตอบขอ้ซักถาม ในวาระท่ีผูถื้อ
หุน้มีประเดน็สงสัย 

9) บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั (ถา้มี) ในการเขา้ร่วมประชุมผุถื้อ
หุ้น โดยบริษทัจะคดัเลือกสถานท่ีประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก 
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9.1.1.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย เพ่ือความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน ทั้งน้ีบริษทัไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกนัทุกราย ดงัน้ี  

1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
2) ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้ งเสนอช่ือ

กรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใชสิ้ทธิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.yuasathai.com) ทั้งน้ีผูท่ี้มี
สิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทันั้นตอ้งถือหุ้นใน
บริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด และจะตอ้งถือหุน้ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน (Inside information) โดยการนาํ
ขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ และบริษทัไดอ้อกประกาศห้ามกรรมการบริษทั รวมถึง
กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนประกาศงบ
การเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และกาํหนดใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ และจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ 

4) บริษทัจะจดัส่งขอ้มูลของบริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเพียงพอ เช่น การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจาํปีในรูปแบบซีดี  และหนงัสือมอบฉันทะ เป็น
ต้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนัทําการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ได ้

5) หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเสร็จส้ิน บริษทัจะจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมให้แลว้
เสร็จภายใน 14 วนั พร้อมทั้งจดัส่งรายงานแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงาน
ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามหลกัการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนัทาํการ และไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม ทั้ งน้ีในแต่ละวาระจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ได ้

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละคร้ังกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมประชุม และตอบคาํถามในประเด็นต่างๆ ต่อ
ท่ีประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และ
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สอบถามประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และเสนอแนะในท่ีประชุม นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทั
จะจดัสถานท่ีประชุมใหมี้ความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสาํหรับผูถื้อหุน้ดว้ย 
 ในการประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 9 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน โดย
ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาใชสิ้ทธิแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และตั้งคาํถามต่อท่ี
ประชุมในประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมแลว้ 
 

9.1.1.3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังาน

และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ชุมชน ภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากบริษทัไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความสาํเร็จและความมัน่คงในระยะยาวของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
บริษทัตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีมีคุณค่ายิง่ จึงเป็น

นโยบายของบริษทัท่ีจะใหก้ารปฏิบติัเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานในบริษทั 

(1) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนัสแก่

พนกังานตามผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพใหแ้ก่พนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยนายจา้งสมทบเงินจาํนวนร้อยละ 
3 ของเงินเดือนพนักงานเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนไดใ้น
อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2557 บริษทัและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพจาํนวน 2.51 ลา้นบาท 

(3) การแต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน โดยตั้งอยูบ่นความถูกตอ้งและ
ยติุธรรม 

(4) รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
(5) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจดัฝึกอบรมดา้นต่างๆ 

ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือความคล่องตวัในการทาํงานใหม้ากยิง่ข้ึน 
(6) ใหก้ารสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความสามารถในการทาํงาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
(7) ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
(8) สร้างความมัน่คงใหก้บัพนกังาน รวมทั้งทางดา้นความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
(9) หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน หรือสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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(10) มีสวสัดิการรถรับ-ส่งพนกังาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของพนกังาน และจดัสวสัดิการ
อาหารกลางวนั และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนกังาน รวมทั้ง
สวสัดิการเงินกูย้มืซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั และเงินเพ่ือการศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษทัใหค้วามสาํคญัแก่พนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์
ในเร่ืองท่ีคบัขอ้งใจเก่ียวกบัการทาํงานต่อผูบ้งัคบับญัชาผา่นศูนยก์ลางขอ้มูลร้องทุกขไ์ด ้ ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะนาํไป
พิจารณาอยา่งเป็นธรรม เพ่ือหาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากน้ียงั
สามารถแจง้ผา่นคณะกรรมการผูดู้แลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเกบ็เป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส 
 

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
บริษทัตระหนกัดีวา่ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ และบริษทัมีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึง

กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัน้ี 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน ตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
(2) นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ 

ดว้ยความสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
(3) แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆในดา้นบวกและลบ บนพ้ืนฐานของความ

เป็นไปได ้มีขอ้มูลและเหตุผลท่ีสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลภายในบริษทั ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
 

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษทั
จึงกาํหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัพึงดูแลลูกคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
(2) ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุเป็นผลทาํใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ 
หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

(3) ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายให้แก่ลูกคา้ พนักงานการตลาดตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
เพียงพอต่อการตดัสินใจของลูกคา้ และใหค้วามเสมอภาคแก่ลูกคา้ทุกราย 

(4) ใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้ โดยเฉพาะเร่ืองการติดต่อกบัลูกคา้ และทาํใหเ้ป็นท่ีไวใ้จของลูกคา้ 
(5) รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

โดยมิชอบ 
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(6) รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้า และช้ีแจงให้ลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 
4) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั

และอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง อยูบ่นพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกนัได ้ตอ้งรีบแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทนัที เพ่ือจะไดช่้วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

(2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 
(3) ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ตอ้งมีการ

เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม และรวดเร็ว 
นอกจากน้ีในการคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั ตามคู่มือจดัซ้ือของบริษทัจะมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้โดยให้

ครอบคลุมถึงความสามารถในการจดัหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การร้องเรียนและการดาํเนินคดี และความเส่ียงจากการใหบ้ริการของคู่คา้ดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวจะช่วยปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
 

5) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ 
บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ีนั้นจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจระหวา่งกนั โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งแสมอภาคและเป็นธรรม และอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนอยา่ง

เสมอภาคทั้งสองฝ่าย 
(2) ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขได ้จะแจง้สาเหตุใหเ้จา้หน้ีทราบทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ข โดยใช้
หลกัความสมเหตุสมผล 

 
6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบั

หลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่
สุจริตหรือฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพ โดยยดึหลกัและปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขนั 
(2) ไม่กล่าวร้ายเพ่ือทาํลายช่ือเสียงทางการคา้ของคู่แข่ง 
(3) ไม่ใชว้ิธีการกลัน่แกลง้คู่แข่ง เพ่ือให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตดัราคา การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด 

การขโมยขอ้มูลของคู่แข่งมาใชโ้ดยมิชอบ 
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7) นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยรวม 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคญักบัการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตั้ งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท 
เช่นเดียวกนัท่ีจะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองท่ีดี ทั้ งในด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจาก
กิจกรรมของบริษทั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น มุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีจะดาํเนินการยกระดบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม และการดูแลความปลอดภยั ทั้งท่ีดาํเนินการเอง และร่วมมือกบั
หน่ายงานของรัฐและชุมชน 

 
8) นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการ

จดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย แผนการปฏิบติั และการ
ประเมินผลอยา่งชดัเจน รวมทั้งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและใหค้วามร่วมมือกบัพนกังาน ลูกคา้ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป และยงัตระหนกัถึงการนาํทรัพยากรมาใชอ้ยา่งประหยดั เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและสังคม  

นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมีดงัน้ี “เรามีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ และ
สภาพส่ิงแวดลอ้มตามความมุ่งหวงัขององคก์รและลูกคา้” 

โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
(1) พฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่า และ ISO14001 ร่วมกบัลูกคา้และผูส่้งมอบ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มุ่งพฒันาในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(3) ควบคุมและลดมลพิษจากนํ้าท้ิง ฝุ่ น ไอกรด ปริมาณตะกัว่และสารเคมีใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

9) ช่องทางที่ผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ
หรือบริษัท 
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษทัไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทัได ้โดยผา่น Email address ของ
เลขานุการท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่ายท่ีงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือส่งขอ้ซกัถามทางจดหมายตามท่ีอยูด่า้นล่าง 
 ติดต่อกรรมการ; ผา่นเลขานุการบริษทั ท่ี sukthae@yuasathai.com หรือ 02-769-7300 
 ติดต่อกรรมการอิสระ; ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี darawan@yusasthai.com หรือ769-7300 
 หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานท่ี บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 164 หมู่ 5 
ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10280 
หรือท่ี planning@yuasathai.com ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเกบ็
เป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส 
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9.1.1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency) 
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทั้งท่ี

เป็นขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ในการจดัการและผลดาํเนินงานของบริษทัเพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไป นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบขอ้มูลของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ภายในเวบ็ไซต ์ จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัของบริษทั 
เช่น ประวติัโดยยอ่ของกรรมการ โครงสร้างบริษทั รายงานประจาํปี ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั รายละเอียดสินคา้ท่ี
จาํหน่าย ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสินคา้ รวมทั้งขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้  

 
1) การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ดูหน้าที ่76-79 หัวข้อรายการระหว่างกนั) 
บริษทัตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ และเพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
โดยบริษทัจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

สาํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนจะคาํนึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากนั้นในทุกๆ ไตรมาส รายการระหวา่งกนัไดมี้การ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัพร้อมกนังบการเงินของบริษรัท ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์หรือ
แนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกนัของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะ
พิจารณาถึงเหตุผลของการทาํรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของ กตล. และตลท. ท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นบริษทัจึงเช่ือมัน่วา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเป็น
ธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านไปดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทั้งท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียนและบริษทัจาํกดัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อท่าน ไวใ้นประวติัของกรรมการแต่ละท่าน  

2) การเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรส ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์และ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์

9.1.1.5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนด

นโยบายของบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้ นและระยาว ตลอดจนกาํหนด
นโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการกาํกับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1) ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 
2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และเลขานุการบริษัท (หน้า 36-46 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ) 
 

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 46-48 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ) 
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และ

โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

เบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน 

 

4) การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
บริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (GYIN) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด 

โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน  ซ่ึงตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวนดงักล่าว
เพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน 

 

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมออ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัง
และประมาณการท่ีดีท่ีสุด ในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมี
สาระสาํคญั 

บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการ
เงินไวใ้นหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของรายงานประจาํปี 56-1 ซ่ึงเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน
รับทราบเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั ไดแ้ก่ นายพรจกัร มนูธรรม และนายคทัซึมิ 
นากาโตะ ยงัไดท้าํรายงานรับรองความถูกตอ้งของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาส 
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6) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้ งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือ

ทบทวนว่าไดมี้การกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดและหรือดาํเนินการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุน
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนาํไปปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดแ้จง้ผลประเมินให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนาํไปสู่การดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมี
กระบวนการดงัน้ี 

- เลขานุการจะจดัส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ท่ีไดก้าํหนดไว ้ให้กบักรรมการแต่ละท่าน
เป็นผูป้ระเมินในช่วงไตรมาสท่ี 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดงักล่าว เพ่ือทาํการประเมินผล 

- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมใหแ้ก่คณะกรรมการไดท้ราบในช่วง
ตน้ปีถดัไป และจะทาํการวเิคราะห์และประเมิน เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 

 

7) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วม อบรม

สัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย (IOD) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัทาํทะเบียนประวติัการ เขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนาํเสนอ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพ่ือพิจารณาเขา้ร่วมอบรม โดยในปี 2557 ไม่มีกรรมการท่านใดเขา้อบรม
กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่  บริษทัมีนโยบายให้มีการจดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการ  โดยเลขานุการบริษทัจะ
ส่งมอบคู่มือกรรมการ  ซ่ึงจะมีเน้ือหาท่ีสําคญัประกอบดว้ย บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ การถือและซ้ือขาย
หลักทรัพยข์องกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศ การติดต่อกบัฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตารางอาํนาจ
ดาํเนินการ และขอ้มูลทั่วไปของบริษทั  และในปี 2557 ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการท่ีเขา้ใหม่
จาํนวน 2 ท่านไดแ้ก่นายมาซาชิ โมริมิซึ และนายโกโระ อิวามิ  
  

8) รายงานการมส่ีวนได้เสีย  
บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้เลขานุการบริษทัเม่ือเขา้มาดาํรงตาํแหน่งหรือทาํงานในบริษทัและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจัดเก็บและจัดทาํรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แจ้งไปยงักรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  
 

9) จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็น

ปัจจยัสําคญัต่อการดาํเนินงาน ของผูบ้ริหารและพนักงาน เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในองคก์ร ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริตต่อองคก์ร และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบติั ตามท่ีบริษทั และผูถื้อ
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หุ้นคาดหวงัเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ทั้ งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.yuasathai.com   
 ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษทัทุกคนจะไดรั้บทราบและทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือ
ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการทาํงาน หากมีผูล้ะเวน้เป็นปฎิบติัตามจะไดรั้บการสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความ
เหมาะสม อาจถึงขั้นให้พน้จากการเป็นพนกังาน  และอาจถูกดาํเนินคดีตามกฏหมายในกรณีการกระทาํนั้นผิดกฏหมาย 
การปฏิบตัามจริยธรรมดงักล่าวไม่อาจกาํหนดใหค้รอบคลุมไดใ้นทุกกรณี  หากพนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจ
หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมิไดก้าํหนดไว ้  ควรปรึกษาหรือสอบถามผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจ
ในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และถือหุน้ของบริษทัไม่เกิน

ร้อยละ 1 ไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัท และมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้ งมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลให้บริษทัมีระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีในการให้วิสัยทศัน์ และให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนดูแลให้
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอยา่งครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้ายงาน
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพ่ิมต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแล และติดตามเร่ือง
ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีผูส้อบบัญชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ังในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทาง
การเงิน 

ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผูจ้ดัประชุม 
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมีหน้าท่ีบนัทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการ
ประชุมดว้ย 
 

9.2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้

หรือคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสและ
เป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 

9.2.3 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
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9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 วธีิคดัเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee)  จึงไม่มีกระบวนการในการ

คดัเลือกคณะกรรมการใหม่ ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละคร้ังทางบริษทัจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ยอ่ยเพื่อเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการแต่งตั้ง
กรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามเกณฑ ์ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ ความสามารถ และอุปนิสัย
และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้รรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง อยา่ง
นอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้
ตาํแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือเลือกตั้ ง บริษัทจะจัดให้มีประวติัและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตดัสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คน เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษทัถือหุน้ในบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่ จาํกดั กวา่ร้อยละ 99.99 ดงันั้น บริษทัจึงได้

จดัส่งกรรมการบางส่วนของบริษทัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย และบริษทัไดก้าํหนดระเบียบใหบ้ริษทั
ยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ีงสินทรัพย ์ หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใด
ของบริษทัยอ่ย เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
1) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน;  บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการ
กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม
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หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการทาํรายการจะเหมือนกับการทาํรายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้น
รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 (หนา้ท่ี 68 หวัขอ้ 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั) 

2) นโยบายและวธีิการดูแลการนาํขอ้มูลไปใชข้องผูบ้ริหาร;  บริษทั มีนโยบายและวิธีการในการดูแล
การนาํขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร โดยเฉพาะ
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารจะจดัทาํและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตวัเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
แบบกาํหนดในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรายงานการถือหลกัทรัพย ์ และส่งสาํเนารายงานใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่ง
รายงานต่อสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ 
ประชาชน หรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 

 รายงานการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์ (แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์
ทั้งน้ีภายใน 3 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

บริษทัไดส่้งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน  (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
สาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์โดยในเร่ืองของงบการเงิน กาํหนดระยะเวลา คือ 45 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน) และ 60 วนันบัจากวนัส้ินงวด (ธนัวาคม) 

บริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด หากพบวา่ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํ
ใหบ้ริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40 ซ่ึงได้

กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาในขั้นตน้จาก ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบ
บัญชีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน รวมทั้ งตอ้งมีความเป็นอิสระและมีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะเสนอใหค้ณะกรรมการเป็นผู ้
พิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บการ
คดัเลือกจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั กรรมการ และ 
ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ 

เนชั่นแนล จาํกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม 1.80 ลา้นบาท แบ่งเป็นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี 
ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1.30 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท 
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2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีหรือสาํนกังานสอบบญัชี

ท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบายภาพรวมและการดาํเนินงานของบริษัท 
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุน
การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี นายหนา้ ชุมชนโดยรอบท่ีบริษทัประกอบกิจการและ
หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ  

ทางบริษทัมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจแบตเตอร่ีเพ่ือยานยนต ์ ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความ
รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยมีนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม รายละเอียดดงัน้ี 

1) การกาํกบัดูแลกจิการ : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการดาํเนิน
ธุรกิจแบตเตอร่ีสาํหรับยานยนต ์ ดว้ยการดาํเนินธุรกิจท่ียดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบติัตนบน
หลกัความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อ
สิทธิและเสรีภาพ ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้
แรงงานเดก็ และต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :  บริษทัจะกาํกบัดูแลใหค้่าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการ
และสอดคลอ้งกบัระดบัของการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และ
การจดัระเบียบองคก์รนั้นจะดาํเนินการอยา่งรับผดิชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้ง
ปฏิบติัตามกฎหมาย   

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการ
เป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานท่ีดีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยงัมีการจดัตั้งกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนัใหพ้นกังาน  

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานโดยมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพ่ือดาํเนินงานเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงาน
สมํ่าเสมอ  ติดตั้ งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคารถงัดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงเบ้ืองตน้ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจาํทุกปี และในส่วนของโรงงานจะเน้น
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมี
ความปลอดภยัสําหรับพนักงาน ผูรั้บเหมา และผูม้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคน
ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

4) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ บริษทัจดัใหมี้ระบบเพ่ือขจดั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนิน



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                                  ส่วนท่ี 2 หน้า  69 

 

      บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

กิจการ เพ่ือนาํไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมใหมี้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใชพ้ลงังานและกาํจดัของเสีย 
ภายใตกิ้จการ 3R ไดแ้ก่ Reuse Reduce และ Recycle ดว้ยการจดัการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอยา่งใน
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียของกิจการ เพ่ือขจดัตะกอนตะกัว่ท่ีปนอยู่
กบันํ้าเสียใหห้มดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจดัสร้างระบบกาํจดัฝุ่ น (Dust Collector) 
จากกระบวนผลิต ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีระบบบาํบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)  เป็นตน้ 

5) การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม 
การปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และผู้จัดหา : บริษทัมุ่งเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจของลูกคา้ มีความจริงใจต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทั้งพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั บริษทัมีความคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บสินคา้และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ีจากบริษทัผูจ้ดัหาสินคา้ โดยบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
ความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้และผูจ้ดัหา 

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษทัสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
โครงการเพ่ือชุมชน ไม่วา่จะเป็นงานดา้นการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัร
ช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลกัษณะของการทาํงานแบบบุคคล หรือทาํเป็นหมู่คณะ  

10.2  กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในปี 2557 
1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 
บริษทัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตทรัพยสิ์น มีการจดัตั้ง

คณะกรรมการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือจดัใหมี้การตรวจสอบและ
ปรับปรุงความปลอดภยัภายในโรงงาน ซ่ึงมีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมโครงการท่ีสร้าง
เสริมและกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัเพ่ือลดอุบติัเหตุในการทาํงาน  บริษทัไดร่้วมกบั 
บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัคู่คา้ในการจดักิจกรรมดา้น
ความปลอดภยัเพ่ือคน้หาและประเมินอนัตรายในท่ีทาํงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity 
(CCCF) ปีละ 2 คร้ัง  กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota 
Corporation Club) กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพ่ือปรับปรุงดา้นคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความปลอดภยัเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง  เช่น การอบรมเก่ียวกบัการขบัข่ีรถยก เครน การดบัเพลิง สารเคมี พิษ
ของสารตะกัว่ และการปฏิบติัตนเพ่ือลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสารตะกัว่ของพนกังานเม่ือตอ้งสัมผสักบัสารตะกัว่  
ในปี 2557 บริษทัมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานจาํนวน 12 คร้ัง  โดยไม่มีพนกังานเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจบ็
สาหสั 
 

2) ด้านการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม   
ในปี 2557 บริษทัไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และ

การสนบัสนุนองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
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(1) การเขา้ร่วมโครงการมอบของขวญัวนัปีใหม่และวนัเดก็ใหก้บัชุมชนหมู่บา้นไทรงามท่ีอยูใ่กลก้บั
โรงงาน  

 

            
 

(2) จดัทาํโครงการช่วยเหลือคนพิการ ณ มูลนิธิศิริวฒันา เชสเชียร์  
 

                      
 

(3) การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่กบัเทศบาลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือดาํเนินการโครงการตรวจ
สุขภาพคนชราและโครงการเยีย่มผูป่้วยในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงงาน 
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(4) จดัทาํโครงการเยีย่มผูป่้วยและคนชรา ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงาน 
 

           
 

(5) จดัทาํโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วดัโสธรนิมิตร ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงาน 
 

           
 

(6) จดัทาํโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู 
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(7) จดัทาํโครงการทาํความสะอาด ซอยทางเขา้โรงงาน ร่วมกบัเทศบาลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

           
 

3) ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนักดีว่าการดาํเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทั อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีบริษทัดาํเนินการอยู่ ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษทั ท่ีจะจดัการกบั
ผลกระทบเหล่าน้ี และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะทาํได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบทบาททางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มน้ีและหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและลดการใชพ้ลงังานเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยในปี 2557 ท่ีผา่นมา มีการดาํเนินการในหลายเร่ือง ต่อไปน้ี 

(1) การปรับปรุงเตาหลอมของสายการผลิตกริด เน่ืองจากระบบเก่าก่อใหเ้กิดเขม่าจากการทาํงาน 
(2) การติดตั้งระบบท่อดูดเคร่ืองบาํบดัไอกรดในแผนกประจุไฟแผน่ธาตุจาํนวน 11 รายการ เน่ืองจาก

จาํนวนท่ีใชอ้ยูเ่ดิมไม่เพียงพอ  
(3) การปรับปรุงระบบการเผาไหมแ้ก๊สของแผนกกริด จากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ทาํใหเ้กิดกล่ินและ

ฝุ่ นจากแก๊สออกจากระบบลอยสู่ภายในบริเวณโรงงาน ทั้งน้ีบริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบ Burner ข้ึนใหม่ และปรับปรุงระบบควบคุมอ่ืนๆ เช่น เพ่ิมสารกรอง และการจดัทาํหวัฉีดนํ้า 
เพ่ือควบคุมปริมาณแก๊สท่ีเหลือจากการเผาไหม ้(ถา้มี) 

(4) การปรับปรุงระบบใหค้วามเยน็ ณ จุดปฎิบติังาน ท่ีบริเวณสายการผลิตกริด ประจุไฟแผน่ธาตุ และ
ประกอบแบตเตอร่ีรถยนต ์เน่ืองจากจุดปฎิบติังานมีอากาศร้อน 

(5) การลดการใชก้ระดาษและหมึกพิมพง์าน บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสั่งซ้ือกระดาษและ
สนบัสนุนพนกังานใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  มีการส่งเสริมใหพ้นกังานใชก้ารส่ือสาร
ในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแลว้จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้ น
บริษทัไดย้งัหาแนวทางลดการใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์ติดตั้งไวแ้ต่ละหน่วยงาน  และลดการใชห้มึกพิมพ์
งานท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนกังานดว้ยการจดัใหมี้เคร่ืองพิมพส่์วนกลาง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในของบริษทัในระบบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบการ

ผลิต ระบบการขาย ระบบปฏิบติัการ ระบบบญัชีและการเงิน ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้กระบวนการทาํงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึงได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง
ให้ความสาํคญักบัระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือน
ละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามดูแลระบบควบคุมภายในของบริษทั จากการรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ และเม่ือไดรั้บรายงานหรือมีเหตุการณ์ผดิปกติท่ีมีสาระสาํคญัต่อ
การดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอแนวทางป้องกันพร้อมทั้ งขอ้มูลดังกล่าวเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   

ในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2557 ไดน้ําประเด็นสําคญัซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตลอดปี 2557 และความคืบหนา้ในการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ปี 2556 มาเป็นขอ้มูลในการประเมินตามแนวทางของ COSO ครอบคลุมทั้ งดา้นการควบคุมบริบทแวดลอ้มภายใน
องค์กร (Environmental Control), การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment), การควบคุมการปฏิบัติงาน (Activities 
Control), ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring 
Activities) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 23 ก.พ.2558 คณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม
เพียงพอท่ีจะจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสมควร มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี และ
ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

อยา่งไรกต็าม ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การติดตามผลการแกไ้ขของฝ่ายจดัการตามท่ีไดแ้นะนาํไว้
ในปีก่อน  ในประเด็นการส่งเสริมให้ผู ้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเส่ียง และการจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั และไดมี้ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2557 ไวด้งัน้ี 

1. ฝ่ายจดัการควรเนน้ให้ผูบ้ริหารในทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่
ครอบคลุมเพียงพอ 

2. บริษทัควรส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนดไว ้และตระหนกัถึงความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน 

3. ระบบฐานขอ้มูลของบริษทัในหลาย ๆ ระบบยงัคงเป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยระบบ Manual ซ่ึงทาํใหเ้กิด
ความไม่สะดวก และล่าชา้ต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท้นัเวลา และมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการ นอกจากน้ี ยงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้กระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเกิดความ
ล่าชา้ และไม่สามารถทาํใหร้ะบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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จากขอ้แนะนาํของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการมีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
1. ฝ่ายจดัการจะดูแลและสอบถามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เป็นระยะๆ โดยจะขอให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบรายงานผลความคืบหนา้ของโครงการในการประชุม และฝ่ายจดัการอาจมีขอ้เสนอแนะและให้
คาํแนะนาํต่างๆ เพ่ิมเติมในการประชุมผูบ้ริหาร อยา่งไรกต็ามการติดตามดงักล่าวอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการ
ดาํเนินการและบงัคบัการให้เป็นไปตามแผนพฒันาปรับปรุง ซ่ึงฝ่ายจดัการก็จะปรับปรุงเร่ืองดงักล่าวให้ดี
ข้ึนต่อไป 

2. ฝ่ายจดัการไดรั้บทราบและกาํชบัพนกังานทุกคนใหมี้การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีกาํหนด  
3. ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงต่อไป ในเบ้ืองตน้ ฝ่ายจดัการมี

การพิจารณาและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอยา่งเขม้งวด โดยกระบวนการอนุมติังบลงทุนท่ีใช้
อยูใ่นขณะน้ี เป็นการพิจารณาจากใบขออนุมติัท่ีเสนอต่อฝ่ายจดัการ ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดของงานท่ี
จะขออนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไปและงบประมาณคงเหลือ ความคืบหน้าของโครงการโดยรวม โดย
กระบวนดงักล่าวถือเป็นแนวทางการควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนดข้ึน  

 
11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ

ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมขอ้เสนอแนะ โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ในการจัดทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลกัการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk 
Management Approach) โดยนําหลักการของ  COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงาน ต่าง  ๆ  และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ ดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหนา้งานตรวจสอบของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 3 เมษายน 2549 เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี และเขา้อบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นงานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายใน
รับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสําหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง 
และการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบของบริษทั
จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

11.3  การบริหารความเส่ียง 
เน่ืองจาก บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความ

เส่ียงโดยตรง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัวา่โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกบริษทั จะมี
ผลกระทบต่อระบบควบคุมภายใน และการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดมี้การรายงาน
สรุปประเด็นสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในและการดาํเนินงานของบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการไดรั้บทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกนั หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้
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ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติันโยบาย
การจดัการความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายจดัการของบริษทั ไดจ้ดัทาํแผนงานเพ่ือดาํเนินงานต่อไป รายละเอียดของ
นโยบายเป็นดงัน้ี 

 

1. บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดให้ผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผูดู้แล
ความเส่ียง โดยจะตอ้งมีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และมีความ
เขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 

2. บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการ
ดาํเนินงาน ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความสําเร็จและลดความไม่
แน่นอนในผลการดาํเนินงานโดยรวม 

3. ดําเนินการและสนับสนุนการบริหารความเส่ียงให้ประสบความสําเร็จทั่วทั้ งองค์กร โดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการบ่งช้ี ประเมิน และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง 

 

ในด้านการบริหารความเส่ียง  แม้ว่าบริษทัจะยงัไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจดัการความเส่ียง บริษทัจะ
จดัการความเส่ียงต่างๆ โดยฝ่ายจดัการ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะมีการประชุมร่วมกนัเป็นประจาํทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามผลการ
ดาํเนินงานและมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละฝ่ายงานเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน ดงันั้น
หากพบความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจะช่วยใหฝ่้ายจดัการสามารถวางแผนจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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12. รายการระหว่างกนั 
บริษัท มกีารทํารายการระหว่างบริษัท กบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  
12.1 รายการระหว่าง บริษัท กบับริษัท จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (ประเทศญี่ปุ่น) ("GYIN") 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัจาํนวนร้อยละ 40.69 
 

 
 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 

- สญัญาใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ ("YUASA") 
โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย 

24.68 
 

24.68 

22.57 
 

22.57 

เป็นอตัราค่าธรรมเนียม 
ท่ีเป็นไป ตามสญัญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยติุธรรม 

GYIN  ให้ความ ช่วยเห ลืออบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท  และอนุญาตให้ใช้
เค ร่ืองหมายการค้า บริษัทได้ทําสัญญาชําระค่า
Royalty ให้กับ  GYIN เป็นสัญญาปี ต่อ ปี  โดยมี
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อวนัต่อ
กรณีท่ีผูใ้หก้ารอบรมมีความจาํเป็นตอ้งฝึกอบรมเกิน
กวา่ 60 วนัในหน่ึงปี 

- บริษทัซ้ือ แบตเตอร่ี วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร 
และอะไหล่ 
- บริษทัขายแบตเตอร่ีใหก้บั GYIN 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย  
- บริษทัมียอดคงคา้งรับ 
- เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
- รายไดรั้บค่าบริการ 

 
61.66 

1.35 
4.81 
0.02 
5.30 
3.64 

 
45.16 
3.81 
7.52 
2.95 

- 
1.78 

ราคาซ้ือขายเป็นราคา
ตลาด 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย แต่มีใบสั่งซ้ือ
เป็นงวดๆ ทั้งน้ีราคาทีซ้ือจากบริษทั จะเป็นราคาท่ี
ไม่สูงกวา่ราคาท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืนๆ 

- เงินกูย้มืระยะสั้น จาํนวน  291  ลา้นเยน 
- เงินกูย้มืระยะสั้น จาํนวน  235 ลา้นเยน 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน  1.65 ลา้นเยน 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน  1.29  ลา้นเยน 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
 
 
 
 
 

- 
74.23 

- 
0.41 

- 
- 
- 

0.41 

อัตราดอกเบ้ียมีความ
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล แล ะ
เป็นไปในลกัษณะการ
กู้ยืม โดยทั่ วไปตาม
ราคาตลาด 

- ในเดือน  มี .ค . 2550 บริษัทได้กู ้ยืม เงินจาก  GYIN 
จาํนวน 170 ลา้นเยน อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 
เดือน + 1% ต่อปี  โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซ่ึงในวนัครบ
กาํหนด บริษทัมีการจ่ายชาํระ เงินกูบ้างส่วน และมีการ
ต่ออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี  และล่าสุดมีการต่อ
อายสุัญญาจากวนัซ่ึงครบกาํหนดในเดือน มีนาคม 55 ไป
จนถึง เดือน กรกฎาคม 2555 จาํนวน 120 ลา้นเยน และ
บริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูย้มืท่ีเหลือทั้งหมดดงักล่าวแลว้ 
- ในเดือน  ส .ค . 2550 บริษัทได้กู ้ยืมเงินจาก  GYIN 
จาํนวน 320 ลา้นเยน อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 
เดือน + 1% ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซ่ึงในวนัครบ
กาํหนด บริษทัมีการจ่ายชาํระ เงินกูบ้างส่วน และมีการ
ต่ออายสุัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี ( ปัจจุบนัครบกาํหนด 
สิงหาคม )  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินกูย้ืมดงักล่าว
คงเหลือสุทธิ จาํนวน  235 ลา้นเยน 
- ในเดือน มี.ค. 2551 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินเพิ่มอีก จาํนวน 
80 ลา้นเยน อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 
1% ต่อปี 
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รายการระหว่าง บริษัท กบับริษัท จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (ประเทศญี่ปุ่น) (“GYIN”) (ต่อ) 

 

12.2 รายการระหว่าง บริษัท กบับริษัท จีเอส  ยวัซ่า  คอร์ปอเรช่ัน  จํากดั (GYC) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : GYC เป็นผูถื้อหุน้จาํนวนร้อยละ 100 ในบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (GYIN) 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั จาํนวนร้อยละ 40.69 
 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 

- ค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนัเงินกู ้ 0.04 0.003 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นการคํ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวของ
GYC ใหก้บับริษทัท่ีทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบั ธนาคาร
แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นการคํ้าประกนัเงินกูจ้าํนวนคร่ึงหน่ึงของ
เงินกูท้ ั้งจาํนวน ท่ีมีจาํนวน 100 ลา้นบาทตั้งแต่ปี 2553 
ปัจจุบนั ณ 31 ธ.ค.2557 บริษทัไม่มีภาระเงินกูร้ะยะยาว
ดงักล่าวกบัธนาคารแต่อยา่งใด 

 
12.3 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มมนูธรรม ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัจาํนวนร้อยละ 2.49 
 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากการเสียชีวติ 16.00 - ค่าตอบแทนพิจารณา
เทียบเคียงกบัขอ้บงัคบัการ
ทาํงานและอายกุารทาํงาน
ของประธาน 

รายการดงักล่าวท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 19/2556 ไดมี้มติ
อนุมติัใหจ่้ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการ 
โดยแบ่งจ่ายจาํนวน 4 คร้ัง คร้ังละ 4 ลา้นบาท ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี (ปัจจุบนัยงัไม่ไดจ่้ายเงินดงักล่าว 
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งขบวนการแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก) 

 
 
 
 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 
    โดยมีอายสุัญญา 6-12  เดือน ซ่ึงในวนัครบกาํหนดบริษทั

มีการจ่ายชาํระเงินกูบ้างส่วน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
เงินกู ้ยืมดังกล่าวคงเหลือ จาํนวน 56 ล้านเยน และใน
เดือนมีนาคม  2556 บริษัทได้จ่ายคืนเงินกู ้ยืมท่ี เหลือ
ทั้งหมดดงักล่าวแลว้ 
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12.4 รายการค้าอ่ืนๆ กบับริษัทในเครือทีม่บีริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกนั 
 

บริษทั  ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 

บจ. ยวัช่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย ) 
 
 
บจ.ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี 

- บริษทั ขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
 
- รายไดค่้านายหนา้ 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

51.90 
5.09 

 
2.63 
0.52 

43.07 
1.62 

 
1.37 
0.42 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 

 
12.5 รายการระหว่าง บริษัทยวัซ่า เซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จํากดั (บริษัทย่อย) กบับริษัท สยาม ยเีอส 

แบตเตอร่ี จํากดั (SGS) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัจาํนวนร้อยละ 40.69 ในขณะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ SGS 
จาํนวนร้อยละ 60 

 
12.6  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 
การทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยรายการทางการคา้ท่ี

เกิดข้ึนในปี 2556-2557 เป็นรายการทางการคา้ปกติท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกเดือน มีความยติุธรรมและสมเหตุสมผล โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภทคือรายการประเภทรายการคา้ปกติ รายการสนบัสนุนดา้นการเงิน และรายการค่า Royalty  และอ่ืนๆ 

รายการคา้ปกติระหวา่งกนัคือ รายการซ้ือวตัถุดิบ แบตเตอร่ี เคร่ืองจกัร และอะไหล่ จากบริษทัร่วมทุน 
(GYIN) และบริษทัในเครือท่ีมีบริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั และรายการขายแบตเตอร่ีใหก้บั GYIN และบริษทัในเครือท่ีมี
บริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั รายการดงักล่าวมาน้ีถือไดว้า่มีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินการของบริษทั ทั้งดา้นการผลิตและการจาํหน่าย ในการสั่งซ้ือสินคา้บางรายการถา้ซ้ือจากผูจ้าํหน่ายรายอ่ืน
อาจจะมีค่าจดัส่งราคาแพง เน่ืองจากมีปริมาณการสั่งซ้ือนอ้ยและอาจไม่มีคุณภาพ ส่วนรายการขายสินคา้เป็นการช่วย
จาํหน่ายในตลาดท่ีบริษทั ไม่สามารถเขา้ถึงได ้เช่น ประเทศท่ีห่างไกล 

รายการสนบัสนุนดา้นการเงิน เป็นรายการใหกู้ย้มืเงินจากบริษทัร่วมทุน (GYIN) ซ่ึงมีส่วนช่วยเสริมสภาพ
คล่องของบริษทั ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัไดรั้บเป็นไปตามสัญญาท่ีไดเ้จรจาต่อรองกนั โดยเม่ือเทียบกบัอตัรา
ดอกเบ้ียภายในประเทศท่ีบริษทัไดใ้ชอ้ยู ่เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากนั้นเป็นรายการคํ้าประกนัจากเงินกูข้องบริษทั
แม่ (GYC) ของบริษทัร่วมทุน (GYIN) ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดความมัน่ใจกบัธนาคารท่ีบริษทัไดใ้ชบ้ริการ โดย

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2556 2557 
บริษทัยอ่ยซ้ือ แบตเตอร่ีจาก SGS - 12.60 ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติ และจะมีใบสั่งซ้ือเป็นคร้ังคราว

ทั้ งน้ีราคาท่ีซ้ือจาก SGS จะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่า
ราคาท่ีไดรั้บจากบริษทั 
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    บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

อตัราค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัท่ีบริษทัไดรั้บเป็นไปตามสัญญาท่ีไดเ้จรจาต่อรองกนั โดยเม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย
รวมภายในประเทศท่ีบริษทัตอ้งจ่ายหรือใชอ้ยู ่เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายการค่าสิทธ์ิและอ่ืนๆ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนโดยสากลนิยมในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีโดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้
 

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 
ตามนโยบายของบริษทั ขั้นตอนการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์จะตอ้งผา่นการกลัน่กรองจากฝ่ายบริหารของบริษทั และเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออก
เสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดงักล่าวตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพการบญัชี และในกรณีท่ีเป็นรายการระหวา่งกนัซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัหลกัการใหฝ่้ายจดัการของบริษทัมีอาํนาจในการทาํรายการ และ
ฝ่ายจดัการจะจดัทาํรายงานสรุปการทาํรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัภายหลงัการทาํรายการในทุกไตรมาส 
(ถา้มี)  
 

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
นโยบายของบริษทั ในเร่ืองการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ คือ รายการท่ีสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

แนวโนม้ของรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลดงักล่าวในอนาคต คือ 
1) รายการซ้ือวตัถุดิบ ซ้ือและขายสินคา้ ตามการคา้ปกติระหวา่งบริษทั และบริษทั จีเอส ยวัซ่า 

อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผุถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั และบริษทัในเครือซ่ึงมีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็น
รายเดียวกนั 

2) รายการรับการสนบัสนุนดา้นการเงิน จากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ 

3) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลย ี จากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

4) รายการจา้งผลิตผงตะกัว่และนํ้ากรด กบับริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยามอินดสัตรีย ์ จาํกดั ซ่ึงมีผูถื้อหุน้
ใหญ่ (GYIN) ร่วมกนั 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
               (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 

รายไดร้วม 
ตน้ทุนขาย 
กาํไรจากการกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
กาํไร(ขาดทุน)เบ้ืองตน้ก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 

1,943,532 
1,550,669 

31,396 
317,844 

- 
- 

106,415 
15,735 

1,936,040 
1,559,288 

- 
312,763 

- 
- 

63,989 
10,591 

1,762,048 
1,442,832 

- 
299,839 

- 
- 

19,377 
5,333 

1,679,800 
1,393,208 

- 
289.942 

- 
- 

(3,350) 
5,635 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 90,680 53,398 14,044 (8,985) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 90,680 48,908 15,427 (7,473) 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 107,625 107,625 107,625 107,625 
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 80,672 173,267 109,148 53,094 
ลูกหน้ีการคา้ 195,860 181,606 194,384 198,231 
สินคา้คงเหลือ 342,338 310,504 311,469 277,856 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 650,560 679,475 632,759 536,214 

สินทรัพยถ์าวร (สุทธิ) 408,810 250,292 273,077 313,582 

สินทรัพยร์วม 1,082,558 949,638 925,010 871,602 

เจา้หน้ีการคา้ 312,664 317,548 327,496 308,791 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้น 160,000 70,000 70,000 130,000 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 727,400 560,769 529,403 484,884 

หน้ีสินรวม 788,800 606,972 572,337 529,633 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 293,758 342,666 352,672 341,970 

กาํไรสะสม 15,058 63,966 73,972 63,270 

เงินปันผลจ่าย - - 5,381 3,229 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 51,545 122,667 24,278 38,020 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (28,783) 147,957 (42,969) (71,616) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (29,723) (178,029) (45,427) (22,458) 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกาํไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล 
 

รายการ  2554 2555 2556 2557 

(สัดส่วนต่อรายได)้     
รายไดร้วม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
ตน้ทุนขาย 79.79% 80.54% 81.88% 82.94% 
กาํไรจากการกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1.62% - - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 16.35% 16.15% 17.02% 17.26% 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - -  - 
กาํไร(ขาดทุน)เบ้ืองตน้ก่อนดอกเบ้ียจ่าย 5.48% 3.31% 1.10% -0.20% 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.81% 0.55% 0.30% 0.34% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 4.67% 2.76% 0.80% -0.53% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.67% 2.53% 0.88% -0.44% 

รายการ 2554 2555 2556 2557 
(สัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม)     
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 7.45% 18.25% 11.80% 6.09% 
ลูกหน้ีการคา้ 18.09% 19.12% 21.01% 22.74% 
สินคา้คงเหลือ 31.62% 32.70% 33.67% 31.88% 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 60.09% 71.55% 68.41% 61.52% 
สินทรัพยถ์าวร (สุทธิ) 37.76% 26.36% 29.52% 35.98% 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน - -   
เจา้หน้ีการคา้ 28.88% 33.44% 35.40% 35.43% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้น 14.78% 7.37% 7.57% 14.92% 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 67.19% 59.05% 57.23% 55.63% 
หน้ีสินรวม 72.86% 63.92% 61.87% 60.77% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 27.14% 36.08% 38.13% 39.23% 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 1.39% 6.74% 8.00% 7.26% 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั 

 

 

รายการ  2554 2555 2556 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.89 1.21 1.20 1.11 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า) 0.38 0.63 0.57 0.52 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกระแสเงินสด (เท่า) 0.07 0.19 0.04 0.07 
อตัราการหมุนของลูกหน้ี (เท่า) 7.66 8.88 8.31 8.50 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 47 41 43 42 
อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.99 4.78 4.64 4.73 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 72 75 78 76 
อตัราการหมุนของเจา้หน้ี (เท่า) 4.55 4.95 4.47 4.38 
ระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 79 73 80 82 
Cash Cycle (วนั) 40 43 40 36 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร      
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 17.08 17.55 16.84 16.49 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 4.85 2.82 0.81 (0.54) 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 56.84 229.72 172.87 (423.11) 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.67 2.76 0.80 (0.53) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 37.89 16.78 4.04 (2.59) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 8.69 5.26 1.50 (1.00) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวรสุทธิ (%) 30.40 24.34 15.74 7.53 
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ (รอบ) 1.86 1.91 1.88 1.87 

อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.69 1.77 1.62 1.55 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เกณฑเ์งินสด) (เท่า) 4.28 12.58 5.55 7.75 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เกณฑเ์งินสด) (เท่า) 0.84 1.46 0.43 0.35 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 38 (36) 

อตัราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)      
มูลค่าหุน้บญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.73 3.18 3.28 3.18 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.84 0.45 0.14 (0.07) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.00 0.05 0.03 

อตัราการเติบโต      
รายไดร้วม (%) 5.81 (0.39) (8.99) (4.67) 
ตน้ทุนการผลิต (%) 6.55 0.56 (7.47) (3.44) 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร (%) 1.56 (1.60) (4.13) (3.30) 
กาํไรจากการดาํเนินการ (ขาดทุน) (%) 105.75 (41.11) (73.70) (163.98) 
กาํไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (%) 105.75 (46.07) (68.46) (148.44) 
สินทรัพยร์วม (%) 6.72 (12.28) (2.59) (5.77) 
หน้ีสินรวม (%) (3.85) (23.05) (5.71) (7.46) 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ด้านฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 871.60 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2556 จาํนวน 53.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จาํนวน 56.05 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 33.61 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 10.63 ลา้นบาท ในขณะ
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของ รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จาํนวน 40.51 ลา้นบาท สาํหรับการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2557 สาเหตุสาํคญัมาจากการจ่ายเงินในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัร รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน ซ่ึงดาํเนินการต่อเน่ืองจากปี 2556 หลงัจากท่ีมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
โรงงานและยา้ยฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวยม์าท่ีโรงงานบางปูเพียงแห่งเดียว ส่วนสาเหตุท่ีสินคา้คงเหลือลดลงเกิด
จากการปริมาณการผลิตท่ีลดลงจากยอดการจาํหน่ายแบตเตอร่ีท่ีลดลง เน่ืองจากปัญหาการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ 
และปัญหาทางการเมืองจากสาเหตุการชุมนุมทางการเมืองในช่วงคร่ึงปีท่ีผา่นมา สาํหรับลูกหน้ีอ่ืนท่ีลดลง ณ วนัส้ินงวด 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา จากการลดลงของภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนจากกรมสรรพากร จาํนวน 4.90 ลา้นบาทและ
ลูกหน้ีค่าขายเศษซาก ซ่ึงมาชาํระหน้ีในช่วงตน้ปี 2557 จาํนวน 6.62 ลา้นบาท 
 
หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีมูลค่า 529.63 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 42.70 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.46 เน่ืองจาก (1) การชาํระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวใหก้บัสถาบนัการเงินจาํนวน 5 ลา้น
บาท (2) การชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัจาํนวน 74.23 ลา้นบาท ทั้งน้ีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนั
การเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 60 ลา้นบาท  เป็นการใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนปรับปรุงในส่วนของ ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  และบางส่วนเป็นการชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 สาํหรับเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนในปี 2557 มีมูลค่ารวม 308.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 18.71 
ลา้นบาท เน่ืองจากยอดการจาํหน่ายแบตเตอร่ีท่ีลดลง  ทาํใหก้ารส่ังซ้ือวตัถุดิบเพ่ือการผลิตแบตเตอร่ีลดลงดว้ย 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสุทธิมีจาํนวน 341.70 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 10.70 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.03  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาเหตุเกิดจากผลขาดทุนของบริษทัในปี 2557 และการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 จาํนวน 3.23 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557   
 
ด้านกระแสเงินสด 

ณ วนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 38.02 ลา้น
บาทเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 13.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจาก (1) จาํนวนสินคา้คงคลงัลดลง จาํนวน 
35.44 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั และการผลิตแบตเตอร่ีท่ีลดลงจากการจาํหน่าย
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แบตเตอร่ีท่ีลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และการเมืองในปีท่ีผา่นมา (2) ลูกหน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 
10.63 ลา้นบาท จากการรับชาํระลูกหน้ีค่าขายเศษซาก และรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากร และ (3)  เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 29.06 ลา้นบาท  
 สาํหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงจาํนวน 71.62 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายเงินเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นถาวร
และสินทรัพยท่ี์ไม่ตวัตนจาํนวน 72.36 ลา้นบาท และมีเงินรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 0.75 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึน 28.65 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2556 มีเงินรับจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 15.82 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายเพ่ือทรัพยสิ์นถาวรจาํนวน 58.79  ลา้นบาท 
 สาํหรับเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 22.46 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 22.97 ลา้นบาท
เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัจาํนวน 74.23 ลา้นบาท การจ่ายคืนเงินกูย้มื
ระยะสั้นและระยะยาวใหก้บัสถาบนัการเงินจาํนวน 55 ลา้นบาท  และจ่ายเงินปันผล จาํนวน 3.23 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 
2556 มีการจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวโยงกนั การจ่ายคืนเงินกูย้มืเงินระยะยาว และเงินจ่ายปันผล จาํนวน
20.05 ลา้นบาท  20 ลา้นบาท และ 5.38 ลา้นบาทตามลาํดบั   
 ในขณะเดียวกนับริษทัไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 60 ลา้นบาท เงินกูย้มืจาํนวน
ดงักล่าว เพ่ือจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร และทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน รวมถึงใชเ้ป็นเงินหมุนเวยีนในกิจการ และเงินบางส่วนใช้
ชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
ด้านผลการดําเนินงาน 

ในปี 2557 บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจาํนวน 1,679.80 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย
จาํนวน 1,668.27 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจาํนวน 11.53 ลา้นบาท เฉพาะรายไดจ้ากการขาย บริษทัมียอดขายตํ่ากว่าปี 
2556 ท่ีผ่านมาจาํนวน 66.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถยนต์และ
รถจกัรยานยนตข์องตลาดภายในประเทศ จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และปัญหาการชุมนุมทางการเมืองในช่วงคร่ึง
ปีแรก  

สาํหรับรายไดอ่ื้นจาํนวน 11.53 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงตวัเลขดงักล่าว
ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 15.42 ลา้นบาท เน่ืองจากใน 2556 บริษทัมีรายไดอ่ื้นมาจากกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นใหก้บั
บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในดา้นตน้ทุนขาย บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 1,393.21 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.51 ของรายไดจ้าก
การขาย ตน้ทุนขายดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้จากการขายลดลง 

สาํหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2557 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ีคือ 
ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียในปี 2557 มีราคาท่ี 2,097 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจาํนวน 46 เหรียญสหรัฐต่อ

ตนัหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2,144 เหรียญสหรัฐต่อตนั และในระหวา่งปี 
2557 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกวง่ตวัอยูใ่นกรอบระหวา่ง 1,936-2,236 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 
ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยุท่ี่ระดบัราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงจากช่วงปลายปี 2556 ท่ีผา่นมา ในขณะท่ีราคาตะกัว่
โดยเฉล่ียในช่วงไตรมาสท่ีสามไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อตนั จากนั้นไดป้รับลดลงในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยอยา่งต่อน่ืองจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธนัวาคมท่ีราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อตนั 2,023 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนั และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามลาํดบั 
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สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2557 มียอดรวม 289.94 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 17.38 ของรายได้
รวม โดยเป็นการลดลงจากปี 2556 จาํนวน 9.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 เน่ืองจากการลดลงของภาษีสรรพสามิต
จากการขายท่ีลดลง  และอีกส่วนหน่ึงเป็นการลดลงจากการบนัทึกค่าตอบแทนใหก้บัอดีตประธานกรรมการบริษทั
จาํนวน 16 ลา้นบาท ในปี 2556 บริษทั 

ในดา้นดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2557 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 5.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวน 
0.30 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.66  เน่ืองจากจาํนวนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัลดลงจากการชาํระคืน
เงินกู ้อยา่งไรกต็ามยงัคงมีดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั 
 โดยสรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน ปี 2557 มีผลขาดทุนเบด็เสร็จจาํนวน (7.47) ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ  (0.07) บาทต่อหุน้ 
 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัในปี 2557 คือ 1.11 เท่า ลดลงจากปีท่ีผ่านมา โดยสินทรัพยห์มุนเวียน
ปรับตวัลดลงจาํนวน 96.55 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาํนวน 44.52 ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ี
ลดลงมาจากเงินสดจากการชําระหน้ีค่าซ้ือ และปรับปรุงเคร่ืองจักร อุปกรณ์  รวมถึงจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และ
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน   และการลดลงในส่วนของสินคา้คงเหลือ สําหรับในดา้นหน้ีสินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง
เน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูใ้หก้บับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั 

อตัราการหมุนของลูกหน้ีปี 2557 อยู่ในระดับประมาณ 8.50 เท่า ทั้ งน้ีในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
ประมาณ 42 วนั ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีมีระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีประมาณ 82 วนั เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีจาํนวน 80 วนั  

สําหรับอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ ในปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 16.49 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงปี 2556 สาเหตุ
สาํคญัมาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง จากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ในปี 2557 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคือ 1.55 เท่าลดลงจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ี
ลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2557 

นอกจากน้ีความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในปี 2557 พิจารณาจากอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 7.75 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 5.55 เท่า และอตัราส่วนความสามารถใน
การชาํระภาระผกูพนั โดยในปี 2557 คิดเป็น 0.35 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอตัรา 0.43 เท่า  

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557  มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 แก่ผูถื้อหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 3.23 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืองดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผล
การดาํเนินงานประจาํปี 2557 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันท่ี  23 กุมภาพันธ์  2558 ต่อผู ้สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายคทัซึมิ นากาโตะ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายคทัซึมิ นากาโตะ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ผูมี้อาํนาจลงนามรับรอง 

 ช่ือ   ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1.  นายพรจกัร  มนูธรรม  กรรมการ       

2.  นายคทัซึมิ  นากาโตะ  กรรมการ       

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 ช่ือ   ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 

นายคทัซึมิ  นากาโตะ    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร      
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1  กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายคทัซึมิ  นากาโตะ 

อายุ 
 60 ปี 

สัญชาติ 
 ญี่ปุ่น 

ตําแหน่ง 
 ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 9 ปี 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Social Science Department,  

Osaka University, Japan  

 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 

57/2549   

 

2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

(รักษาการ)  

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

และบจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่ 

กรรมการบริษทั บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่ 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  7/7 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพรจกัร  มนูธรรม 

อายุ 
 60 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการกาํหนด  

    ค่าตอบแทน 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 11 ปี 

325,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 0.30 

เป็นนอ้งชายของ
พล.ต.ต.ศุภชาญ  

มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท  ดา้นบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี  ทางการบริหาร  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี  ดา้นวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.) 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

23/2547    

 ประกาศนียบตัรของสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 156/2555 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Role 

of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 

15/2555   

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Role 

of the Chairman Program (RCP) รุ่น 

28/2555 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
 กรรมการ                       บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่ 

 กรรมการ                       บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วสิ 

 กรรมการ                       บจ. ฟูย ีเมอร์แคนไทล ์

 กรรมการ                       บจ. เซนทรัล เอเยนซิ 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน :  1/1  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  7/7 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 

อายุ 
 68 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 

 กรรมการ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 2 ปี 7 เดือน 

-ไม่มี- เป็นพี่ชายของ 

นายพรจกัร มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

91/2554 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มนูธรรมแมนชัน่แอนดด์ีเวลลอปเมน้ท ์

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
 ประธานกรรมการ         บมจ.เซียร์พร็อพเพอร์ตี้  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
 กรรมการ         บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่ 

 กรรมการ         บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

 กรรมการ         บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  7/7 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 

อายุ 
 54 ปี 

สัญชาติ 
 ญี่ปุ่น 

ตําแหน่ง 
 กรรมการ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 1 ปี 8 เดือน 

 

หมายเหตุ : นายคาซูฮิโกะ โนดะ 

ไดร้ับการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ตั้งแต่
วนัที่ 27 มกราคม 2558 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Kansai University, Department of 

Economics, Faculty of  Economics , Japan 

 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี - 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2555-ปัจจุบนั Division Manager Marketing Division,  International 

Business Unit, GS Yuasa International 

Ltd. 

2550 President Ztong Yee industrial Co., Ltd. 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     :  0/1 ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  4/7 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายศุภวสั  พนัธุ์วฒัน์ 
อายุ 
 60 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 10 ปี 8 เดือน 

 

หมายเหตุ : นายศุภวสั  พนัธุ์วฒัน์  

ไดเ้กษียณอายใุนตาํแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ  ตั้งแต่วนัที่ 1 

มกราคม 2558 

 

500 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ0.0005 
-ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Certificate of International law at Hague 

Netherlands  

 ประกาศนียบตัรการจดัการและการตลาด 

University of California at Los Angeles 

(UCLA) Extension 

 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

21/2547    

 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-2557 ประธานเจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-2550 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์

อายุ 
 57 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 8 ปี 10 เดือน 

 

หมายเหตุ : ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ์
ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ
บริษทั ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 

2558 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน)  

มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทิร์น ควนีแลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 

 พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ (การเงิน)  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)  รุ่น 54/2549  และDirector Certification Program (DCP)  

รุ่น 92/2550 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร CEO 

Succession and Effective Leadership Development  

 Diploma of Director Certification Program, Australian 

Institute of Company Director (Nov.2007) 

 ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 

27/2009  และหลกัสูตรต่อเนื่องไดแ้ก่ Monitoring The Internal 

Control & Risk Management (MIR)รุ่น 6/2009, Monitoring 

The System of Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009, 

Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 

7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น
5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, 

Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered 

Director Class (CDC) 6/2555 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

2549-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

 

อาจารยพ์ิเศษดา้นการบริหาร
เชิงกลยทุธ์การบริหารการเงิน
และวชิาต่างๆ ดา้นการเงิน 

มหาวทิยาลยัในประเทศ เช่น
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา เป็นตน้ 

ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
โครงการปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเซาทอ์อสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย 

อาจารยบ์รรยายวทิยาลยัการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
-ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน :  1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายโยธิน  วมิุกตายน 

อายุ 
 67 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 6 ปี 8 เดือน 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสต)์   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต       

มหาวทิยาลยับูรพา 
 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

72/2549    

 

2549-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมวดัเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถมัภ ์

2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 0/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  กิติศกัดิ์กลุ 

อายุ 
 64 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 4 ปี  8 เดือน 

2,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ0.002 

-ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 วทิยาศาตร์บณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวทิยาลยั La Salle ประเทศสหรัฐอมริกา 
 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

39/2548    

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 

139/2552    

 

2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเทียนฟ้า 

2549-2553 ประธานคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบ
การบริหารงานตาํรวจ  

สน. พลบัพลาไชย 2 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ผศ.ดร. ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ 

อายุ 
 58 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 4 ปี  8 เดือน 

 

หมายเหตุ : ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดั
ศิลปกลุ  ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตั้งแต่วนัที่ 27 มกราคม 2558 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) 

 LL.M.(International Comparative Law and 

European Law) Vrije Universiteit Brussels, 

Belgium 

 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายระหวา่ง
ประเทศ)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Certification 

Program (DCP) รุ่น  141/2553  

 ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program 

(ACP) รุ่น 35/2552 และหลกัสูตรต่อเนื่องไดแ้ก่ 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 

6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial 

Reporting (MFR) รุ่น6/2554, Monitoring the 

Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554,  

Monitoring the system of Internal Control and 

Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the 

Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 

14/2554 , Director Certification Program (DCP) 
141/2554 , Director Examination(EXAM) 

35/2555 

2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ ประจาํบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ประจาํสาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูอ้าํนวยการ สถาบนัศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ 

อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานอนุญาโตตุลาการ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษและ 

รองศาสตราจารย ์

ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยีย่ม สหราช
อาณาจกัร เป็นตน้ 

อาจารยบ์รรยายพิเศษ มหาวทิยาลยัในประเทศ เช่น มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เป็นตน้ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 1/1 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน :  1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมาซาชิ โมริมิซึ 

อายุ 
 40 ปี 

สัญชาติ 
 ญี่ปุ่น 

ตําแหน่ง 
 กรรมการ 

 ประธานเจา้หนา้ที่วศิวกรรม 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 7 เดือน 

 

หมายเหตุ : นายมาซาชิ โมริมิซึ ไดร้ับ
การแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 8 

พฤษภาคม 2558 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Physics, Faculty of Science and Engineering, 

Chou University 

 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่น 115/2015   

 

 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ที่วศิวกรรม บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2554 ผูจ้ดัการทัว่ไป  

(ฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2553 Technical Department Automotive Battery Division, 

GS Yuasa International Ltd. 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 3/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 0/1 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายโกโระ อิวามิ 

อายุ 
 42 ปี 

สัญชาติ 
 ญี่ปุ่น 

ตําแหน่ง 
 กรรมการ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 7 เดือน 

 

หมายเหตุ : นายโกโระ อิวามิ ไดร้ับการ
แต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 8 

พฤษภาคม 2557 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor Degree in Faculty of Commerce, Meiji 

University, Japan 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
และ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริ
บิวชัน่ 

Manager  1st Business management 

Department, Business Development 

Division, International Business Unit, 

GS Yuasa International Ltd. 

2552 Deputy General Manager Shibamoto & Co.,Ltd. 

2550 President SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, 

U.S.A. 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากดั  
-ไม่มี - 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 3/7 ครั้ง 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ : 0/1 ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  3/7 ครั้ง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ 

อายุ 
 47 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ปฏิบตัิการ) 

 เลขานุการบริษทั 

 เลขานุการคณะบริหาร 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 8 ปี 10 เดือน  

 

หมายเหตุ : นายสุขแท ้ เรืองวฒันะ
โชติ  ไดร้ับแต่งตั้งเป็นประธาน
เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ  ตั้งแต่วนัที่ 

1 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ดา้นการพฒันาการเศรษฐกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี
ทางการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (ปฏิบตัิการ) 

เลขานุการบริษทั 

เลขานุการคณะบริหาร 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายคมสนัต ์อรุณพนัธุ์ 
อายุ 
 45 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป (คุณภาพ) 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 6 ปี 8 เดือน 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี)  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

2556-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (คุณภาพ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2551-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน  

(การผลิต) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2549-2550 ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2535-2549 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวเสาวลกัษณ์  มุ่งหามณี 

อายุ 
 44 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

ตําแหน่ง 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่ง 
 1 ปี 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร มหาวทิยาลยับูรพา 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

2556-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2546-2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. อาพิค ยามาดะ (ไทยแลนด)์ 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายหรือประวตักิารทําผดิกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  :  ไม่มี 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2557                                                                                                        เอกสารแนบ 2 หน้า  101 

 

        บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
ช่ือ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

1. นายคทัซึมิ นากาโตะ 
2. นายพรจกัร  มนูธรรม 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 
4. นายโกโระ  อิวามิ   
5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 
6. นายมาซาชิ  โมริมิซึ   
7. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 
8. ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ ์
9. นายโยธิน  วมุิกตายน 
10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ 
11. ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 
12. น.ส.เสาวลกัษณ์ มุ่งหามณี 
13. นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ 
14. นายคมสันต ์อรุณพนัธ์ 

X, XX, * 
// 
// 
// 
// 

//,* 
//,* 

//, /// 
//, /// 
//, /// 
//, /// 
** 
* 
* 

/, XX 
// 
// 
// 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X    = ประธานกรรมการ 
XX = กรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
/     = รองประธานกรรมการ 
//    = กรรมการ 
///   = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
*     = คณะผูบ้ริหาร 

**     = ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
หมายเหตุ : 1. ดร.กศุยา ลีฬหาวงศไ์ดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
     2. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ ไดเ้กษียนอายจุากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
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      บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในเป็นพนกังานประจาํของบริษทั คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ 
 
ประวติัการศึกษา  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร “การควบคุมภายในสาํหรับพนกังานตรวจสอบ (COSO)” 

 หลกัสูตร “การประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง” 
 หลกัสูตร “การอาํนวยความสะดวกสาํหรับการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง”

 หลกัสูตร “การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง” 
 หลกัสูตร “การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)” 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ฝ่ายตรวจสอบ  ธนาคารทหารไทย  - ดา้นงานสาขา 12 ปี  
    - ดา้นงานสาํนกังานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี 
 
การอบรม  

หลกัสูตร “Financial Management ‘s new visual” 
หลกัสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”   
หลกัสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”  
หลกัสูตร “Effective Minute Taking”    
หลกัสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning” 
หลกัสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework” 
หลกัสูตร “Effective Minute Taking” 
 

 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการสอบทานและรายงานความเช่ือถือได ้และความ
ครบถว้นของระบบบญัชีและการเงิน การปฏิบติังานหรือระบบงานท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบติัขององคก์ร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพยสิ์นและทดสอบว่า
ทรัพยสิ์นนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใชท้รัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงั
ประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในดว้ยการใชเ้ทคนิคในการตรวจสอบดว้ยวิธีต่างๆทั้ งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยทาํการประเมินอยา่งเป็นระบบและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ
ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและ
ลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร นอกจากน้ีการให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นงานอยา่งหน่ึงของ
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คาํปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานขององคก์รใหดี้ข้ึน  
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล และ ผศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 
โดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2558 ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทในทุกตาํแหน่ง ดังนั้ นกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอ ผศ.ดร.ลาวณัย  ์ถนัดศิลปกุล เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 27 ม.ค. 2558     

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัโดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้ งหมด 12 คร้ัง และมีการพิจารณา
ทบทวนเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสรุปประเดน็สาํคญั ดงัน้ี  

 
1. สอบทานงบการเงินประจาํเดือน ประจาํไตรมาสและประจาํปีของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้น รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบถามประเดน็สาํคญัท่ีตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษทั
ทุกไตรมาส  

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในงานตรวจสอบและ
พิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทาํให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  รวมทั้ งป้องกนัและลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสอบทานรายการท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ
บริษทั ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

5. พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  
 

จากการพิจารณาสอบทานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั
จดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามควร บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย นอกจากน้ี ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การติดตามผลการแกไ้ขของฝ่ายจดัการตามท่ีไดแ้นะนาํไว้
ในปีก่อน ในประเดน็การส่งเสริมใหผู้บ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมดา้นการบริหารความเส่ียง และการจดัตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงของบริษทั และไดมี้
ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2557 ไวด้งัน้ี 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

1. ฝ่ายจดัการควรเนน้ให้ผูบ้ริหารในทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่
ครอบคลุมเพียงพอ 

2. บริษทัควรส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนดไว ้และตระหนกัถึงความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน 

3. ระบบฐานขอ้มูลของบริษทัในหลาย ๆ ระบบยงัคงเป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยระบบ Manual ซ่ึงทาํให้เกิด
ความไม่สะดวก และล่าชา้ต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท้นัเวลา และมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการ นอกจากน้ี ยงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเกิดความล่าชา้ 
และไม่สามารถทาํใหร้ะบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 
ฝ่ายจดัการไดรั้บทราบและตระหนักในความสําคญัของระบบการควบคุมภายในโดยไดด้าํเนินการแกไ้ขและ

พฒันาปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

              ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
                      (ผศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                13  มีนาคม 2558 
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