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ขอมูลทั่วไปของบริษัท  
 
 
 

 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
ชื่อบริษัท    : บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่   : 0107537002672(เดิมเลขที่ บมจ.514) 
ประเภทธุรกิจ   : ผูผลิต, ผูจําหนาย และนําเขาแบตเตอรี่ 
 

สถานที่ต้ังสํานักงานใหญและโรงงาน   
: เลขที ่164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ตําบล ทายบานใหม 

อําเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 
โทรศัพท 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 

 Website www.yuasathai.com 
 

 จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
หุนสามัญจดทะเบียนและเรียกชําระแลว    107,625,000 หุน 
มูลคาหุนละ    1 บาท 
มูลคารวมทั้งสิ้น    107,625,000 บาท 

 

 รายละเอียดการถือหุนของบริษัทฯ 
- บริษัทยอย (บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด) 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนจํานวน 99,990 หุนคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระเต็มมูลคาแลว โดยบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนผูบริหารทางการตลาด และเปนตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่
รถยนต แบตเตอรี่รถจักรยานยนต ในประเทศ แตเพียงผูเดียว 

- ขอมูลบริษัทยอย 
 บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที ่164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ตําบลทายบานใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บจ. (5)1049/2540 
 

ประเภทธุรกิจ   จําหนายแบตเตอรี่รถยนต และรถจักรยานยนต 
การจายเงินปนผล  ตามมติที่ประชุมผูถือหุน 
รอบบัญชี   1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
ผูสอบบัญช ี  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 
ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
จํานวนผูถือหุนทั้งสิน้  7 ราย 
 

- คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
1.  นายพรจักร  มนูธรรม 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
3.  นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ 
4.  นายฮิโรช ิ  ทาเทอิวะ 
5.  นายคัทซึมิ  นากาโตะ 
 

- บุคคลท่ีอางอิงอ่ืน 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ10110    

   โทรศัพท 0-2229-2800 Call center 0-2229-2888 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท  
 
 
ผูสอบบัญช ี  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ    

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศัพท 0-2259-5300  โทรสาร 0-2260-1553 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   231 อาคาร ธนชาต ปารคเพลส ชั้น 5 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท 0-2126-8300 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่จักรยานยนต 
ภายใตชื่อ YUASA เพื่อจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งยังเปนผูนําเขาแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใชเปนแหลงพลังงานสํารองใน
อุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้บริษัทฯยังทําการผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ พัฒนาข้ึนเองอันไดแก 
"THUNDERLITE" และ"YUCON" โดยบริษัทฯ ตองจายคาสิทธิ (Royalty Fee) ใหแกบริษัทรวมทุน (บริษัท จีเอส ยัวซา           
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) ซึ่งจะคิดเปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอร่ี
ชนิดไมตองการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด 
 ในการขายสินคาของบริษัทฯ นั้น การขายภายในประเทศในตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) ทางบริษัทฯ
จะจัดจําหนายผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกที่บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 และ ในการขายในตลาด
ตางประเทศที่อยูนอกเหนืออาณาเขตประเทศ (ยกเวน ลาว กัมพูชา พมา) นั้น การจัดจําหนายของบริษัทฯภายใตเครื่องหมายการคา 
"YUASA" บริษัทฯตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทรวมทุน ซึ่งโดยปกติบริษัทรวมทุนจะชวยหาตลาดสงออกใหบริษัทฯในอีกทางหนึ่ง โดย
บริษัทรวมทุนอาจจะซื้อของทั้งจํานวนจากบริษัทฯหรือคิดเปนคานายหนาในการขาย นอกจากนั้นหากเปนการขายสนิคาภายในอาณาเขตของ
บริษัทฯ หรือการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาอ่ืนๆ บริษัทฯ สามารถจัดจําหนายไดโดยอิสระ 

โครงสรางบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2556) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด 
  

 บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (GYIN) ถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 โดยเปนบริษัทยอยของ         
บริษัท จีเอสยัวซา คอรปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุน ทั้งนี้บริษัทดังกลาวเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง ยัวซา คอรปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุน      
ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบรษิัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จํากัด  
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(GYIN) ตระกูล มนูธรรม 

บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มนูธรรม แมนชั่น แอนด    
ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

100.00%  77.00% 

92.30% 

55.00% 

6.48% 5.45% 19.13% 3.31% 40.69% 

99.99% 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
 

รายละเอียด 
2551 2552 2553 2554 2555 

รายได % รายได % รายได % รายได % รายได % 

บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย        

("บริษัท") 
          

1. จําหนายแบตเตอรี่ รถยนต           

- ตลาดรถใหม (OEM) 407.51 21.87 106.07 9.90 251.63 13.44 204.56 10.53 298.70 15.07 
- สงออก 174.75 9.43 182.44 11.29 186.59 9.96 219.72 11.31 246.69 12.45 
- สงออกผานตัวแทน* 0.01 0.00 0.03 0.00 30.27 1.62 32.19 1.66 25.60 1.29 
- อื่น ๆ 0.48 0.02 0.33 0.02 0.07 0.00 0.11 0.01 0.04 0.00 
2. จําหนายแบตเตอรี่จักรยานยนต           
- ตลาดรถใหม (OEM) 468.05 25.12 220.45 13.64 286.73 15.31 396.05 20.38 447.42 22.57 
- สงออก 90.14 4.84 76.73 4.84 106.16 5.67 110.92 5.71 95.43 4.81 
- สงออกผานตัวแทน* 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.21 5.59 0.31 3.25 0.61 
- สงออกอื่นๆ 0.41 0.02 0.38 0.02 0.41 0.02 4.45 0.00 0.06 0.00 
3. จําหนายแบตเตอรี่สํารองไฟ           
- ในประเทศ 18.49 0.99 13.43 0.83 20.48 1.09 46.28 3.92 66.58 3.36 
- ตางประเทศ - - - - - - - - - - 
รวมรายไดจากการขาย (1)+(2)+(3) 1,160.84 62.29 655.75 40.56 886.26 42.37 1,045.80 53.81 1,183.72 59.72 
รายไดอื่น 37.89 2.03 134.65 8.33 66.70 3.56 72.16 3.71 95.16 4.80 
รวมรายไดบริษัทฯ (ก) 1,198.74 64.32 179.40 48.88 952.96 50.88 1,117.96 57.52 1,278.86 64.52 
บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

(บริษัท ถือหุนรอยละ 99.99)           

1. จําหนายแบตเตอรี่ รถยนต           
- ตลาดทดแทน (REM) 552.44 29.64 653.03 40.40 707.78 37.79 615.62 31.68 468.37 23.63 

2. จําหนายแบตเตอรี่จักรยานยนต           
- ตลาดทดแทน (REM) 99.39 5.33 147.80 9.14 192.54 10.28 189.33 9.74 208.87 10.540 

3. แบตเตอรี่สํารองไฟ/พลังงาน
แสงอาทิตย 

12.25 0.66 0.02 1.49 16.83 0.90 20.36 1.54 24.13 1.22 

รวมรายไดจากการขาย (1)+(2)+(3) 664.08 35.63 824.89 51.03 917.16 48.97 825.36 42.47 701.37 35.39 

รายไดอื่น 0.75 0.04 1.44 0.09 2.71 0.14 0.23 0.01 1.85 0.09 
รวมรายไดบริษัทยอย (ข) 664.83 35.68 826.33 51.12 919.87 49.12 825.57 42.48 703.23 35.48 

ยอดรวม (ก)+(ข) 1,863.57 100.00 1,616.41 100.00 1,872.83 100.00 1,943.53 100.00 1,982.10 100.00 
 

ท่ีมา  ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ   *เปนการจําหนายในประเทศใหแกตัวแทนจําหนายเพื่อการสงออก 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา 
  

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติใหจําหนายทรัพยสินของโรงงานที่ 2 ณ นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งเปนผูที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายและตนทุนทางการเงิน รวมทั้งการจําหนายทรัพยสินที่เกิน
ความจําเปนทั้งดานพื้นที่และเครื่องจักร อันจะสงผลใหโครงสรางทุนของบริษัทดีข้ึน นอกจากนั้นในป 2555 บริษัทยังไดออกผลิตภัณฑใหม
สําหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน YTZ5S High performance สําหรับลูกคาในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑชนิดนี้
สามารถลดการคายประจุไฟไดเปนอยางดี และไดพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับแบตเตอรี่รถยนตรุน N200LW ใหมีกําลังสตารทสูงข้ึน พรอมทั้งมี
การออกจําหนายแบตเตอรี่รถยนตแบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไมตองบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานในรุน MF2000 ซึ่งใชสําหรับ
รถยนตนั่งขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,600CC และรุน MF3000 ใชสําหรับรถยนตเพื่อการพาณิชย 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศในป 
2555 เมื่อเทียบกับป 2554 มียอดการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตเพิ่มข้ึนกวารอยละ 68.31 และรอยละ 27.56 สาเหตุที่เพิ่มข้ึนมาจาก
ความตองการที่มากข้ึน ในป 2555 หลังการฟนตัวของอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการคืนเงินภาษี
สรรพสามิตใหกับผูซื้อรถยนตคันแรกในป 2555 ซึ่งสงผลใหประชาชนสนใจสั่งซื้อรถยนตเพิ่มข้ึนมากดวย  

สําหรับการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศและการสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตในป 2555 มีอัตรา
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 2554 สาเหตุหลักมาจาภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีข้ึน หลังจากการประสบปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554  ที่
ผานมา และนโยบายการซื้อรถยนตคันแรกของรัฐบาล และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง 

สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผูผลิตหลักจํานวน 5 ราย จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในป 2555 เมื่อ
เทียบกับป 2554 ที่ผานมา พบวาการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก มีอัตรา
เพิ่มข้ึนรอยละ 25 รอยละ 24.45 และรอยละ 32.64  ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากภาวะการเติบโตของตลาดรถยนตและรถจักรยานยนต
ภายในประเทศ และภาวะฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับราคาตะก่ัวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในป 2555 ราคาตะก่ัว
บริสุทธ์ิโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ระดับราคา 2,398 เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 
2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่ระดับ 1,995 
เหรียญตอตัน และไดปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธ์ิในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
สูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน ทั้งนี้ในชวง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิมีระดับราคาปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปชวง 8 เดือนแรกของ       
ป 2554 บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินคาเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงข้ึน แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทน
ภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคาสินคาได ดวยขอจํากัดในดานการแขงขัน อยางไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับราคาสินคาใน
ตลาดดังกลาวใหไดภายในไตรมาสแรกของป 2556 เพื่อชดเชยราคาตะก่ัวที่เพิ่มสูงข้ึน 
 

ในดานภาวะการแขงขันในธุรกิจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เปนสวนประกอบสําคัญ ในการเปนแหลงพลังงานในรถยนตและ
จักรยานยนต ซึ่งนอกจากจะใชเปนชิ้นสวนติดยานยนตแลวยังใชเปนชิ้นสวนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใชแบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธโดยตรง
กับปริมาณรถยนตและรถจักรยานยนต 

ผูผลติแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการรวมลงทุนโดยบริษัทตางชาติ (ประเทศญ่ีปุน) กับผูผลิตไทย และไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทรวมทุนโดยลักษณะบริษัทรวมทุนจะไดรับประโยชนจากความสัมพันธอันใกลชิดกับบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติ
ญ่ีปุน การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใชสําหรับรถยนตและจักรยานยนตซึ่งเปนแบตเตอรี่แบบ
พื้นฐาน ในอนาคตผูผลิตจะเริ่มใหความสนใจในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับใชในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใชเปนพลังงาน
สํารองในโรงงาน อาคาร สํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอรมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันยังตองนําเขาแบตเตอรี่ชนิดนี้อยูและมีแนวโนมความ
ตองการสูงข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ มีความจําเปนตองใชแบตเตอรี่ชนิดสํารองระบบไฟ (Power Supply) มาก
ข้ึน 

ในป 2555 ที่ผานมามีภาวการณแขงขันที่รุนแรงทัง้ในตลาดภายในประเทศ และตลาดสงออก  ประกอบกับราคาตนทุนวัตถุดิบ
หลักเพิ่มสูงข้ึนในชวง 4 เดือนสุดทายของป 2555 ผูผลิตแตละรายเกรงวาจะเสียสวนแบงตลาด ทําใหในป 2555 ไมสามารถปรับราคาสินคา
ไดในตลาดทดแทนภายในประเทศ นอกจากการพยายามที่จะเพิ่มราคาขาย บริษัทยังพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
บุคลากร และปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานใหดีข้ึน นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน รวมทั้งไดพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมที่มีตนทุนตํ่า แตประสิทธิภาพคงเดิมเขาสูตลาด ทั้งนี้การแขงขันในดานตางๆ ที่สําคัญๆ ในชวงปที่ผานมา มาจาก การแขงขัน
ดานราคา และการแขงขันดานสงเสริมการขาย  
 ในดานการสงเสริมการขาย แมวาตนทุนวัตถุดิบจะเพิ่มข้ึนในชวง 4 เดือนหลังของป 2555 ผูผลิตแตละรายยังคงพยายามหาชอง
ทางการขยายตลาด เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันดานการตลาดและการสงเสริมการขายคอนขางสูง เชน การให
สวนลดพิเศษ และการสรางความสัมพันธกับลูกคาในรูปแบบตางๆ เปนตน 
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ปจจัยเสี่ยง  
 
 
1. ปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ราคาวัตถุดิบเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมตนทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอยางย่ิงราคาตะก่ัวและราคาพลาสติก ซึ่งเปน
สวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยตนทุนของตะก่ัวและพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิตรวม สําหรับ
การจัดซื้อตะก่ัวนั้น ผูขายจะยืนยันราคาในการสั่งซื้อลวงหนา 1 เดือนกอนสงของ โดยราคาจะอางอิงจากตลาด London Metal Exchange 
นอกจากนี้ราคาตะก่ัวยังอางอิงกับราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งเพิ่มข้ึนและผันผวนมาโดยตลอด ต้ังแตป 2546 เปนตนมาจนถึงป 2555 โดย
ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉลี่ยในป 2555 อยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ระดับราคา 2,398 เหรียญตอ
ตัน โดยในระหวางป 2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่
ระดับ 1,995 เหรียญตอตัน และไดปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธ์ิในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคา
โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนสูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน ทั้งนี้ในชวง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิมีระดับราคาปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปชวง 
8 เดือนแรกของป 2554 บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินคาเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงข้ึน แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะ
ตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคาสินคาได ดวยขอจํากัดในดานการแขงขัน อยางไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับ
ราคาสินคาในตลาดดังกลาวใหไดภายในไตรมาสแรกของป 2556 เพื่อชดเชยราคาตะก่ัวที่เพิ่มสูงข้ึน และนอกจากการปรับราคาสินคาเพื่อให
สอดคลองกับความผันผวนของวัตถุดิบแลว บริษัทยังไดกระจายความเสี่ยงดวยการควบคุมการจัดเก็บสต็อกตะก่ัว และทําสัญญาซื้อขาย 
ระยะสัน้กับผูขายหลายราย 
 

2. ปจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทรวมทุน 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทรวมทุน จําแนกเปน 2 ดานหลักๆ ไดแก ดานเทคโนโลยี และดานการตลาด  
บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) โดยมีสัญญาให

ความชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาเปนรายป ทั้งนี้ถาไมมีการแกไขสวนหนึ่งสวนใดใน
สัญญา ใหถือวาสัญญาจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปตอป และในการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทไดมีการจายคาตอบแทนในรูปคา
สิทธ์ิ (Royalty fee) มาโดยตลอด โดยมีการคํานวณคาสิทธ์ิเปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมาย
การคา และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอรี่ชนิดไมตองมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ทั้งนี้บริษัทไดรับการ
ตอสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุนติดตอกันเปนระยะเวลากวา 50 ปมาแลว 

ดานตลาดตางประเทศ บริษัทดําเนินการจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา "YUCON" "THUNDERLITE" โดยผาน
การวางแผนการจําหนายของบริษัทเอง สวนการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" ในตางประเทศนั้นบริษัทสามารถกระทํา
ไดโดยตรงภายในอาณาเขตที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา 
นอกเหนือจากพื้นที่ดังกลาวแลว บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อไมใหเกิดความ
ขัดแยงกับการจําหนายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายเนนการทําตลาดแบตเตอรี่ในตางประเทศ
ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง อันไดแก "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มข้ึน ในป 2555 บริษัทมีการสงออกสินคาโดย
ผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทในเครือเปนเงินรวม 14.45 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณรอยละ 5.46 ของ
ยอดสงออกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 0.77 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท 

 

3. ปจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคานอยราย 
ยอดขายแบตเตอรี่รถยนตสําหรับตลาดรถใหม (OEM) บริษัทมีการจําหนายใหแกกลุมลูกคารายหนึ่งทั้งในประเทศและ

ตางประเทศคิดเปนปริมาณรอยละ 99.96  จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะผลิต
แบตเตอรี่ใหแกลูกคาเปนบางราย เพื่อเปนการโฆษณาบริษัทในทางออม ขณะเดียวกันลูกคาซึ่งเปนผูผลิตรถยนตเองก็ตองการแบตเตอรี่ที่
คุณภาพสูงเชื่อถือได ราคายุติธรรมและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธที่มีมายาวนานระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุนและ
บริษัทแมของลูกคา อีกทั้งความสัมพันธอันดีของบริษัท กับลูกคาเอง  ดังนั้นการที่ลูกคาดังกลาวจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความ
เปนไปไดนอย 

สําหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนตในตลาดรถใหม (OEM) บริษัท มีการจําหนายใหกลุมลูกคารายหนึ่งทั้งในประเทศและ
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 90.88 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด การพึ่งพิงลูกคารายเดียวในตลาด
แบตเตอรี่รถจักรยานยนตภายในประเทศนี้เนื่องจากลูกคาเปนผูนําในตลาดรถจักรยานยนตและมีสวนแบงตลาดรถจักรยานยนตสูงถึงรอยละ
70-75 ของตลาดภายในประเทศ จากการเปนบริษัทคูคาที่ทําธุรกิจกันมานานต้ังแตลูกคาเริ่มกอต้ังโรงงานผลิตในประเทศไทยประกอบกับ
ราคาที่จําหนายใหลูกคาถือเปนราคาตลาดที่ยุติธรรมและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุน รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิต
แบตเตอรี่ทําใหโอกาสที่ลูกคาจะยกเลิกการสั่งซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทมีความเปนไปไดนอย 
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4. ปจจัยความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต เปนธุรกิจที่ไมซับซอน มีความเปนไปไดที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแยงสวนแบงตลาด ซึ่ง

อาจจะเขามาในรปูแบบการกอต้ังโรงงานผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ และการนําเขาแบตเตอรี่จากตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศ 
ทั้งนีใ้นป 2554 ที่ผานมามีผูประกอบการรายใหมเขามากอต้ังโรงงานและเริ่มผลิตและจําหนายแบตเตอรี่รถยนตในชวงตนป 2555 
นอกจากนั้นในป 2555 มีผูประกอบการนําเขาแบตเตอรี่จากตางประเทศเขามาจําหนายภายในประเทศดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วา
เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และบริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับการแขงขันที่สูงข้ึน โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ 
และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสนองความตองการของลูกคา และยังรักษาความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ ทําสัญญาการคากับ ผูวาจางผลิต
บางราย และรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาปจจุบัน   และหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหมผานรานคารูปแบบ Modern Trade  
รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุนในการผลิต เพื่อใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสม่ําเสมอ 

 

5. ปจจัยความเสี่ยงจากรายไดและเงินกูท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ 
ในป 2555 ที่ผานมาบริษัทมีรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศเปนมูลคา 11.03 ลานดอลลารสหรัฐ ในการวางแผนการขายของ

ฝายขายตางประเทศจะเปนการประมาณการการขายในรูปสกุลเงินบาท และในการขายที่ผานมาจะมีการเผ่ือการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไวประมาณรอยละ 5-10 ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการสํารองเผ่ือความผันผวนของคาเงินไวแลว ในกรณีที่คาเงิน
บาทแข็งคากวาที่ประมาณการไวทางผูบริหารของบริษัทจะมีการประชุมเพื่อปรับปรุงมูลคามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย
และบริษัทไดนํานโยบายการปองกันความเสี่ยงมาใชเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนั้นบริษัทไดกูยืมเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศเพื่อมาใชในการบริหารงานของบริษัท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
มูลคารวม 291 ลานเยนจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) โดยหนี้สินดังกลาวบริษัทไดปองกันความเสี่ยง
ดวยการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาไวกับธนาคารแลว 
 

6.  ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
 ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินของบริษัทยังคงมอียูบางในชวงปลายป 2555 ที่ผานมาเนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัว
สูงข้ึน คาใชจายที่เพิ่มข้ึนจากการยายฐานการผลิตหลังจากการจําหนายที่ดินและทรัพยสินโรงงานเกตเวย และการลงทุนที่เพิ่มข้ึนเพื่อปรับปรงุ
อุปกรณ เครื่องจักร อาคารสํานักงาน และอาคารโรงงาน ของที่ต้ังโรงงานในปจจุบัน เพื่อรองรับการเพิ่มกําลังการผลิต อยางไรก็ตามในป 
2555 ที่ผานมาบริษัทไดรับเงินจากการจําหนายทรัพยสินของโรงงานต้ังแตชวงกลางป 2555 ที่ผานมา และบริษัทยังสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินและยังสามารถชําระเงินคืนหนี้เงินกูบางสวนได นอกจากนั้นเพื่อใหมีสภาพคลอง
เพียงพออยางตอเนื่อง บริษัทยังไดควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใชวัตถุดิบ และการลด
อัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดคาใชจายที่ไมจําเปน โดยใชจายเงินที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและเพื่อลดความเสีย่ง
จากการขาดสภาพคลองทางการเงิน บริษัทไดจัดทําวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกูจากบริษทัรวมทุนเพื่อเสริม
สภาพคลองอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยมีการตออายุสัญญาเงินกูเมื่อครบกําหนดชาํระเงินคืน 

 

7.  ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่งในป 2555 ตอเนื่องจนถึงป 2556 มาจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอุปทานดานแรงงาน

เติบโตไมทันกับความตองการแรงงานเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวและเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง ปญหา
ดังกลาวทําใหบริษัทตองปรับเพิ่มคาแรงงานและสวัสดิการเพื่อจูงใจใหพนักงานเขาทํางานกับบริษัท ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนคาแรงงานที่
สูงข้ึนเชนกัน การเพิ่มข้ึนของตนทุนแรงงานดังกลาวอาจจะเกินกวาการเพิ่มข้ึนของ Productivity ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมสูญเสียการแขงขันกับ
คูแขงขันทางธุรกิจในตางประเทศ 
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โครงสรางการจัดการและการถือหุน 
 
 
 
 
 

แผนผังองคกร บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี  31 มกราคม 2556 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
 

ฝายงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 

 

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 
 

นายคัทซึมิ  นากาโตะ 

 

ผูจัดการท่ัวไป 
          (ปฎิบัติการ) , (GMO) 

นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชต ิ

 

ผูจัดการท่ัวไป 
(ฝายประกันคุณภาพ), (GMQ) 

นายมาซาชิ   โมริมิซ ึ

 

 ผูจัดการท่ัวไปโรงงาน 
(โรงงาน), (GMP) 

นายคมสันต  อรุณพันธุ 

 

ผูจัดการท่ัวไป 
(ฝายวิศวกรรม), (GME) 

นายฮิโรอะกิ   ซาซาก ิ

      สํานักงานประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
- ฝายนโยบายและแผนงาน 
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นิติกร 

ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม (CEE) 
 

นายยาซูชิ   ฮอมมะ 

ประธานเจาหนาท่ีการเงิน (CFO) 
 
 

ประธานเจาหนาท่ีปฎิบัติการ (COO) 
 

นายศุภวัส  พันธุวัฒน 
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1.  โครงสรางการถือหุน 
          รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือ และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน                     
เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2556 

 รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน(%) 
1. GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 
2. บริษัท นครหลวงกลการ เซอรวิส จํากัด 20,584,370 19.13 
3. ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด 6,971,600 6.48 
4. บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 5,865,100 5.45 
5. กลุมมนูธรรม 3,564,700 3.31 
 1) ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม 2,682,400 2.49 
 2) นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 0.30 
 3) น.ส.จันทรฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 
 4) นางอรรัตน มนูธรรม 110,100 0.10 
 5) นางพักตรรําไพ วัฒนกูล 110,000 0.10 

 6) พ.ต.ท.วราวุฒิ  มนูธรรม 32,900 0.03 
 7) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03 
 8) นายอมร  มนูธรรม 7,500 0.01 

6. นายยูทากะ  อูเอดา 2,363,700 2.20 
7. นายโสภณ มิตรพันธพานิชย 1,132,000 1.05 
8. นายวีระ  สิทธ์ิสุกใส 600,000 0.56 
9. นางอังคณีย  เกิดหนุนวงศ 570,000 0.53 

10. บริษัท สยามกลการอะไหล 450,000 0.42 
 รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 85,890,920 79.81 
 ผูถือหุนรายยอย 21,734,080 20.19 
 รวมผูถือหุนท้ังหมด 107,625,000 100.00 

 

หมายเหตุ ครอบครัวมนูธรรม เปนผูถือหุนหลักของ บริษัทนครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 
 

2.   โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้
 

2.1 คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนาประวัติกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
1.นายคัทซึมิ  นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
14 ธันวาคม 2548 

2.นายพรจักร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธันวาคม 2546 
3.พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม    กรรมการ 8 พฤษภาคม 2555 

4.นายปราโมทย  มนูธรรม กรรมการ 19 เมษายน 2547 
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คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนาประวัติกรรมการ) (ตอ) 
ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5.นายฮิโรช ิ ทาเทอิวะ* กรรมการ 15 ตุลาคม 2553 
6.นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 4 พฤศจิกายน 2554 
7.นายเออิชิโระ  คาโตะ กรรมการ 4 สิงหาคม 2554 
8.นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 19 เมษายน 2547 
9.ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระ 21 กุมภาพันธ 2549 
10.นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 
11.นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 
12.ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 
หมายเหต; นายฮิโรช ิ ทาเทอิวะ ลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม 2556 และท่ี 
    ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนายคาซูฮิโกะ โนดะ เปนกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก 
 และนายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เปนเลขานุการบริษัท 
  

 2.2 การถวงดุลอํานาจของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย  

- กรรมการที่เปนผูบริหาร   2 ทาน 
 - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร   6 ทาน 
 - กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ทาน 

สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารมีทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่
เปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 33.33 สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารประกอบดวย 

 1.นายพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ 
2.พล.ต.ตศุภชาญ  มนูธรรม  กรรมการ 

 3.นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
 4.นายฮิโรช ิ  ทาเทอิวะ  กรรมการ 
 5.นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ กรรมการ 
 6.นายเออิชิโระ   คาโตะ  กรรมการ 
 

 รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 และ 2555 (รวมคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – นามสกุล 
จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน เพิ่ม(ลด) 

ระหวางป 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 
1. นายคัทซึมิ  นากาโตะ - - - 
2.นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 325,000 - 
3.พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม    - - - 
4.นายปราโมทย  มนูธรรม - - - 
5.นายฮิโรช ิ ทาเทอิวะ - - - 
6.นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ - - - 
7.นายเออิชิโระ  คาโตะ - - - 
8.นายศุภวัส  พันธุวัฒน 500 500 - 
9.ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ - - - 
10.นายโยธิน  วิมุกตายน - - - 
11.นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล 2,000 2,000 - 
12.ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล - - - 
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 กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 
 ประกอบดวย นายพรจักร  มนูธรรม  หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม ลงลายมือรวมกับ นายคัทซึมิ นากาโตะ หรือ  นายทาเคโอะ 
ยามาโมโตะ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to 
Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะ กรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
       ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

1. คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor  and 

Supervise)  ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมัง่ค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน   (Maximize Economic Value and Shareholders’ 

Wealth)  โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 

2.  พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
3.  ประเมินผลการดําเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
4.  คณะกรรมการจะดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน    (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
6. ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการดําเนินการดวยคาใชจายของ

บริษัท 
7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน ควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนด     

กลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการและการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมทีจ่ะ
คัดคานการกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องทีม่ีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุนทุกราย 

8.  คณะกรรมการจะจัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และชวยให
คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของตางๆ 

9.  เสนอแตงต้ังและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 
10.  พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท 
 11.  พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทแม , บริษทัยอย    หรือบริษัทรวม   กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน    ตองขอมติที่

ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผูถือหุน (ถามีสาระสําคัญ) 
12.  คณะกรรมการจะจัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)  จริยธรรมทางธุรกิจ 

จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
 13.  ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม  
 14.  มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 15.  ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยดวยความเสมอภาค 

 

2.3 คณะผูบริหาร 
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูแตงต้ังคณะผูบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบรษิัท และในการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท 
คณะผูบริหารที่ปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย 2 ทานดังนี ้
1.นายคัทซึมิ นากาโตะ  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.นายศุภวัส พันธุวัฒน  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

 โดยมี นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ  เปนเลขานุการคณะผูบริหาร 
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 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดังตอไปน้ี 
 กํากับดูแลและประสานงานเพื่อดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายทีไ่ดรับจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุม ทั้งนี้
การมอบอํานาจใหคณะผูบริหารดําเนินการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

1.  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 
2.  พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินจากอํานาจการสั่งการของฝายงานนั้นๆ  
3.  พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจางที่เกินอํานาจของกลุมงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง  โดยมีอํานาจอนุมัติคาใชจายและจัดซื้อ

จัดจางในวงเงินไมเกินไมเกิน 5 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ 
4.  พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทําธุรกิจใหมในข้ันตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
5.  พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6.  เปนผูอนุมัติข้ันสุดทายสําหรับกรณีดังตอไปนี้ 
 6.1  การเปลี่ยนแปลงแหลงจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศ 
 6.2 การเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดราคาขายพิจารณาข้ันตนในการพิจารณาข้ึนคาจาง และเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาที่

บริษัทฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 
7.  พิจารณาข้ันตนในการพิจารณาเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาทีบ่ริษัทฯกอนนําเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

8.  พิจารณาความดีความชอบ แตงต้ัง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร 
9.  มีอํานาจกระทําการตามระบุในขอบังคับการทํางาน 

 10.  มีอํานาจในการลงนามในนามของบริษัทฯ ในหลักฐานการขายตางๆและมีอํานาจในการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนได
เมื่อไมสามารถทําไดเปนการชัว่คราว 

 11. อํานาจอนุมัติตางๆ  ที่กลาวมา  ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเก่ียวกับรายการระหวางกัน เปนไปตามนิยามของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

 

 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 4 ทาน ไดแก 
1. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโยธิน  วิมุกตายน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3. นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวดาราวรรณ  สุขสวัสด์ิ   เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ทานคิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และ

บุคคลที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการ    
แตละทานประกอบ) 

 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง      โดยทั่วไปและมีการเปดเผยอยาง                 

เพียงพอ 
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง  
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน     หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6)  สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูสอบบัญช ี
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7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท    ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

 7.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 7.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

7.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย         หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง 
       ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 7.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 7.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 7.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
 7.8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป    ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริษัท 
8) ในการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อยางมีนัย สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของ  
บริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 8.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 8.2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
 8.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที ่ 
             เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน รายการหรือการกระทําตามดังกลาวขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย 

9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 นิยามของกรรมการอิสระ 
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเทากับขอกําหนดข้ันตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่าจ
มีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน  ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

3.  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา  คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4.  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน   รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ  กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือ
ผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัท
รวม  ผูถือหุนรายใหญหรือผูมอํีานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุม
กิจการของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีม่ีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน   พนักงาน   ลูกจาง  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ  1  ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
หรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท   บริษัทยอยบริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท   ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็น
อยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ไดมอบหมายโดยไมคํานึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับ
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณใด ๆ ที่อาจ
บีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม  1  ถึง 9   ขางตนแลว  กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหสอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เก่ียวของ ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได และรายงานเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 

 

  2.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 4 ทาน ไดแก 
1. นายพรจักร  มนูธรรม   ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
4. นายฮิโรช ิ  ทาเทอิวะ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
หมายเหตุ:นายฮิโรช ิทาเทอิวะ ลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทต้ังแตวันที4่มีนาคม2556 

โดยมี นางสาวจันทรา  ย่ิงเจริญโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 

ขอบขายและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน ใหเสนอคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการของบริษัทฯ 
2. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน เงินเดือน และนโยบาย

การจายโบนัส สําหรับผูบริหารระดับสูง (เชน การใหสิทธิพนักงานซื้อหุน และการใหเบ้ียเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ 
โครงการอ่ืนๆ) 

3. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
4. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคําชี้แจงตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
6.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต 

 

  คณะอนุกรรมการ 
บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 
 

 บทบาทหนาท่ีเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังให นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานของบริษัท

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย   ระเบียบและขอบังคับตางๆ   ของบริษัทและติดตามใหมกีารปฏิบัติ

ตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใหแกกรรมการบริษัทไดรับทราบ 
2. จัดเตรียมเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท   และการประชุมผูถือหุน    รวมทั้งหนังสือนัดประชุม   ใหเปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผูถือหุนรวมทั้งติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามมติของที่

ประชุมนั้นๆ  
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4.  เปดเผยขอมูลและขาวสารตางๆ  ที่เปนจริงใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือนักลงทุนไดรับทราบที่ทันตอเหตุการณ 
5.  เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ตองการรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับบริษัท 
6.  ดําเนินการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

3.   วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการ 
 บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯโดยไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating  

committee) ทั้งนี้บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1.  คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ    ประสบการณ  วิสัยทัศน  ความสามารถ และอุปนิสัยและนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน 
2.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง     ขอบังคับของบริษัทฯ        กําหนดใหกรรมการตองพนจากตําแหนงอยางนอยจํานวน

หนึ่งในสาม  (1/3)  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนตําแหนงกลับเขาเปนกรรมการ
อีก   ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกต้ัง  บริษัทฯ จะจัดใหมีประวัติและ
รายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ 

ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคน  จะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม   (1)    เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการ ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา   เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน กรรมการทีจ่ะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

4.   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 18 ป 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนดังนี้ 
การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ                              

หนวย : บาท 

กลุม ตําแหนง คาเบี้ยประชุม คร้ัง/คน คาตอบแทน  ป/คน คาตอบแทนรายไตรมาส/คน 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 12,500 - - 
กรรมการ 10,000 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 12,500 100,000 5,000 
กรรมการ 10,000 80,000 5,000 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี 
ของงบการเงินรวม 

 

คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2554 - 2555 มีรายละเอียดดังน้ี                     
หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ เบี้ยประชุม 
ป 2554 

เบี้ยประชุม 
ป 2555 

การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 
วาระปกติ (ป2554) วาระปกต(ิป2555) 

1.ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม - - 0/13 0/8 
2.นายคัทซึมิ นากาโตะ 142,500 100,000 13/13 8/8 
3.นายพรจักร มนูธรรม 120,000 80,000 13/13 8/8 
4.พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - 40,000 - 4/8 
5.นายปราโมทย มนูธรรม 120,000 80,000 13/13 8/8 
6.นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 65,000 70,000 8/13 7/8 
7.นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ - 40,000 0/13 4/8 
8.นายเออิชิโระ คาโตะ 30,000 50,000  3/13 5/8 
9.นายศุภวัส พันธุวัฒน 110,000 80,000 12/13 8/8 
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คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2554 – 2555 (ตอ) 

หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ เบี้ยประชุม 
ป 2554 

เบี้ยประชุม 
ป 2555 

การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 
วาระปกติ (ป2554) วาระปกต(ิป2555) 

10.ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ      140,000 80,000         13/13 8/8 
11.นายโยธิน วิมุกตายน  122,500 70,000 11/13 7/8 
12.นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 140,000 80,000 13/13 8/8 
13.ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 140,000 70,000 13/13 7/8 
14.นายโทรุ โบโมโตะ 27,500 - 3/13   - 
15.นายอะคิโอ ฟูรูกาวา 7,500 - 1/13 - 

รวม     1,165,000 840,000 - - 
หมายเหต ุ: กรรมการผูซึ่งลาออกและมีการแตงต้ังใหมเพื่อทดแทน มีรายชื่อดังตอไปนี ้

 

1.  พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม ในลําดับที่ 4 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แทน           
ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2555 

2.  นายเออิชิโระ คาโตะ ในลําดับที่ 8 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน นายโทรุ โบโมตะ ที่ลาออกจากการดํารงตําแหนง
กรรมการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 

3.  นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ในลําดับที่ 7 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน นายอะคิโอะ ฟูรูกาวา ที่ลาออกจากการดํารง
ตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 
 

 คาตอบแทนของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยคาใชจายของ บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่  และบริษัทยอย ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวไมไดรวมกับ
คาใชจายในสวนพนักงานของบริษัทฯ 
 

 คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี      

 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท 

รายละเอียด กรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร / ผูบริหารของบริษัท 
จํานวน 10 ทาน/ป 2554 จํานวน 10 ทาน/ป 2555 

1. เงินเดือน 15,261,600 11,194,690 
2. คาเบ้ียประชุม 517,000 265,500 
3. โบนัส 1,950,301 1,964,748 
4. สวัสดิการอ่ืนๆ  2,592,656 3,129,560 

หนวย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทน 
รายปและรายไตรมาส 

คาเบี้ยประชุม การเขารวมประชุม/ประชุม
ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 

ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 
1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 120,000 120,000 230,000 200,000 20/20 16/16 
2. นายโยธิน วิมุกตายน 100,000 100,000 180,000 130,000 19/20 13/16 
3. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 100,000 100,000 190,000 160,000 20/20 16/16 
4. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 100,000 100,000 190,000 160,000 20/20 16/16 
รวม 420,000 420,000 790,000 650,000 -  
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 คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี      

 

คาตอบแทนอ่ืน 
 -ไมมี- 
 

5.  การปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเล็งเห็นวาการมีบรรษัทภิบาลที่ดีจะทําให

เกิดความโปรงใสและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูที่เก่ียวของซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
และเปนสวนสําคัญในการสงเสริมกิจการของบริษัท ใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคงตอไป เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และ
เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้

 

 5.1 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธนโยบายและแผนงานที่สําคัญของบริษัท โดยจะ 

พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและมีการวางแนวทางการบริหารการจัดการที่มีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติ และปกปองผลประโยชนตลอดจนการเปดเผยขอมูล ตอผูถือหุนและผูมี

สวน ไดเสียอยาง เทาเทียมกันเปนธรรมตอทุกฝาย 
3. คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทาง  การกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท  
4. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงาน  ที่จะสราง

ความเจริญเติบโตและมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจ ในระยะยาวที่ย่ังยืนภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ   
    บริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
5. คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 
7. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการดําเนินงาน   ดานความโปรงใสสามารถตรวจสอบได     และมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศแกผูที่เก่ียวของอยางถูกตองตามกําหนดเวลา 
8. บริษัทมีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางขางตน

บริษัท จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับทางตลาดหลักทรพัย    
ที่กําหนดข้ึนในป 2550 โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังตอไปนี้ 

 

5.2. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
  5.2.1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

  5.2.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

  5.2.3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholder) 

  5.2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
  5.2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม การเขารวมประชุม/ประชุม
ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 

ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 
1. นายพรจักร  มนูธรรม - 12,500 - 1/1 
2. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ - 10,000 - 1/1 
3. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล - 10,000 - 1/1 
4. นายฮิโรช ิทาเทอิวะ - 10,000 - 1/1 
รวม - 42,500 - - 
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5.2.1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปองกันสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อ ขาย หรือโอน
หุน สิทธิในการไดรับสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุม สิทธิในการรวมตัดสินใจในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนอันไดแก 
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ

ลวงหนา ระหวางวันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุข้ันตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัท 
www.yuasathai.com ในสวนของ “ขอมูลการลงทุน” ภายใตหัวขอ “ขอมูลการประชุมสามัญประจําป” 

2. มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และประชุมวิสามัญผูถือหุน ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ 
3. มีการเผยแพรหนังสือนัดประชุม  วาระการประชุม   และขอมูลเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทกอน 

จัดสงเอกสาร  ประมาณ 1 เดือน  พรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู
ถือหุน 

4. นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติเปนประจําทุกป 

5. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  หรือขอซักถาม ในเรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทไดลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน โดยสงมาที่  planning@yuasathai.com     ของฝายนโยบายและแผนงาน   ซึ่งอยูในความ  ดูแลของ
เลขานุการบริษัทฯ 

6. บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคน ใชสิทธิโดยการมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุนได โดยบริษัทมี
การแตงต้ังกรรมการอิสระไวใหเปนตัวแทน หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนๆ เปนตัวแทนเขารวมประชุมในกรณีท่ีไม
สามารถเขาประชุมดวยตนเองได 

7. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  หรือขอซกัถามในวาระตางๆ  อยางเปนอิสระกอน
การลงมติของวาระนั้น 

8. บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละสาขาไวให หากในวาระใดที่ผูถือหุนมีประเด็นสงสัย หรือ        
ขอซักถามตางๆ 

 

5.2.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพื่อความเปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย รวมทั้ง

มาตรการการปองกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผู
ถือหุนรายอ่ืน ทั้งนี้บริษัทไดคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทุกราย ดังนี้  

1.  ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 
2.  กอนการประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระในการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการโดยมีแบบฟอรม 

การใชสิทธ์ิดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผูที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ
รายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบรษิัทนั้นตองถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 5% ของจํานวนหุนทั้งหมดและจะตองถือหุน
ตอเนื่องกันไมนอยกวา  12  เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (Inside information) โดยการนําขอมูลภายในไป
เปดเผยกับบุคคลอ่ืน เปนตน    และบริษัทไดออกประกาศหามกรรมการบริษัท ฯ    รวมถึงกรรมการที่พนตําแหนงใน
ชวงเวลา 6 เดือน และผูบริหาร ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเปน
เวลา 3 วัน และกําหนดใหกรรมการบรษิัทฯ    และผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือครองทรัพยภายใน 3 วันทําการให
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจํา 

4.  บริษัทจะจัดสงขอมูลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนอยางเพียงพอ เชนการจัดสงหนังสอืนัดประชุมพรอมทั้งขอมลูประกอบการ
ประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําปในรูปแบบซีดีและหนังสือมอบฉันทะ เปนตน  ใหแกผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
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5.  หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเสร็จสิ้นแลวนั้นทางบริษัทจะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหเสร็จภายใน 14 วัน 
พรอมทั้งจัดสงรายงานใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรรายงานดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบโดยผานเว็บไซต
ของบริษัท 

 

1) การประชุมผูถือหุน 
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักการ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ ทั้งนี้ใน
แตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

นอกจากนั้นในการประชุมแตละครั้งกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม และตอบคําถามในประเด็นตางๆ ตอที่ประชุม โดยประธาน
ในที่ประชุมไดใหโอกาสผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และต้ังคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ ของการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุม 
 ในการประชุมผูถือหุนป 2555 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 8 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน โดยประธานในที่ประชุมไดใหโอกาส
ผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และต้ังคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ ของการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุมแลว 
 

 2) การปองกันการใชขอมูลภายใน 
บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี ้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่
เก่ียวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)  และไดเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  คูสัญญา เหตุผล/ความ
จําเปน ไวในรายงานประจําปนี้ดวย 

 

 3) นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลไปใช 
 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมทั้งเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางที่หลักทรัพยของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้ 
 ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามแบบกําหนดในขอบังคับ
วา ดวยการรายงานการถือหลักทรัพยและสงสําเนารายงานใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

 รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ ประชาชน หรือ
วันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ภายใน  3 วัน 
ทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น 

 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซือ้ขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ กอนที่  บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน) หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย โดยในเรื่องของงบการเงิน กําหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม - มิถุนายน และกันยายน) 
และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม) 

 บริษัทฯ จะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรอืมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทฯ ไดรับ
ความเสื่อมเสียและความเสียหาย 

 

 4) การประเมินการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมถึงความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ซึ่งฝายตรวจสอบภายในจะยึดหลัก COSO 5 ดาน 
ประกอบดวย สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน การควบคุมสารสนเทศและ 
 



 

   22 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

โครงสรางการจัดการและการถือหุน  
 
 

การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามดูแลของผูบริหารในหนวยงาน เปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
ระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งในแตละหนวยงานอาจมีหลายระบบงาน ดังนั้น  ฝายตรวจสอบภายในจึงใชหลักการตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ยง (Risk Management Approach) มาเปนเกณฑในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยแผนการปฏิบัติงานประจําปของฝาย
ตรวจสอบภายในจะไดรับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบหรือเหตุการณผิดปกติที่เปนสาระสําคัญจากฝายตรวจสอบภายในและ
ประเด็นสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท จากการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนจากฝายบัญชีและการเงินของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอขอมูลดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส พรอมทั้งเสนอแนวทางปองกันและแกไข 
นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหนาผลการแกไขขอสังเกตจากการสอบทานระบบงานของผูสอบบัญชีภายนอกในการประชุมรวมกันทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ จากการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
ขายทรัพยสินบางสวนของโรงงานเกตเวยใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งผลจากมติดังกลาว ทําใหในระหวางป 2555 
บริษัทตองสงมอบทรัพยสินที่ขาย และขนยายทรัพยสินบางสวนที่ไมไดขายมายังโรงงานบางปู  ดังนั้น ในการรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแตละเดือน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความสําคัญกับรายไดและคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการขายและขนยายทรัพยสินดังกลาว ซึ่ง
ปรากฏวาการสงมอบทรัพยสินดังกลาวลาชากวาแผนที่กําหนดไวและรายการดังกลาวมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

5.2.3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแกพนักงานและผูบริหารของ

บริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ ชุมชน ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งยัง
รวมถึงสภาพแวดลอมอีกดวย เนื่องจากบริษัทไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งเปนการสรางความสําเรจ็และความ
มั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้น 

ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียของทุกๆฝาย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัท มีดังตอไปนี้ 

1.นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน 
2.นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน 
3.นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 
4.นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
5.นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหนี้ 
6.นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
7.นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
8.นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
9.ชองทางที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียนในเรื่องที่อาจเปนปญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท 
 

   1) นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  
บริษัท ตระหนักดีวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท ที่มีคุณคาย่ิง จึงเปนนโยบายของบริษัท 

ที่จะใหการปฏิบัติเปนธรรมทั้งในดานโอกาสและผลตอบแทน การแตงต้ัง การโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท 
1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
2. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยนายจางสมทบเงินจํานวนรอยละ 3  ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงาน
สามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทนุไดในอัตรารอยละ 3    ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย 

3. การแตงต้ังโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยต้ังอยูบนความถูกตองและยุติธรรม  
4. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
5. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝกอบรมดานตางๆ    ในแตละหนวยงาน เพื่อ

ความคลองตัวในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน 
6. ใหการสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครดั 
8. สรางความมั่นคงใหกับพนักงาน รวมทั้งทางดานความปลอดภัยและทรัพยสิน 
9. หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาทีก่ารงานของพนักงาน หรือสรางความ

กดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
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10. มีสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงิน
ชวยเหลือเชน งานศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกูยืมซอมแซมที่พักอาศัย   และเงินเพื่อ
การศึกษาบุตร 

ทั้งนี้บริษัทใหความสําคัญแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขในเรื่องที่คับของใจ
เก่ียวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาผานฝายศูนยกลางขอมูลรองทุกขได ซึ่งขอเสนอตางๆ จะนําไปพิจารณาอยางเปนธรรม เพื่อหาแนวทางใน
การปองกันและแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกๆ ฝาย 
 

   2) นโยบายและการปฏิบัตติอผูถือหุน  
 บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให กรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ  และเปนธรรมตอผูถือ    
    หุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 
2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ ดวยความสม่ําเสมอ และ    
    ครบถวนตามความเปนจริง 
3. แจงใหผูถือหุนทราบตามความเปนจรงิถึงแงมุมตางๆ ในดานบวกและลบบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลและเหตุผลที่ 
    สนับสนุนอยางเพียงพอ 
4. หามไมใหแสวงหาผลประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน  โดยใชขอมูลภายในบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ  หรือดําเนินการ  
    ใดๆ ที่อาจเปนขอขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 

  3) นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 
 บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาที่มีความพึงพอใจตอธุรกิจเปนอยางมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน บริษัทไดกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติตอลูกคาดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทพึงดูแลลูกคาและใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน 
2.  ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเก่ียวกับสินคาและบริการ โดยไมมีการกลาว

เกินความเปนจริงที่เปนเหตุเปนผลทําใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ   ของสินคาหรือบริการ
นั้น ๆ 

3.  ใหคําแนะนําเก่ียวกับการซื้อ-ขายใหแกลูกคา พนักงานการตลาดตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวน  เพียงพอตอการตัดสินใจของ
ลูกคา และตองใหความเสมอภาคแกลูกคาทุกราย 

4.  ใหความสําคัญแกลูกคา โดยเฉพาะเรื่องการติดตอกับลูกคา และตองทําใหเราเปนที่ไวใจสําหรับลูกคานัน้ ๆ  
5.  รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 
6.  มีการรับฟงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคา และตองชี้แจงใหลูกคานั้นเขาใจเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน 

 

    4) นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะ
สัญญา ใหขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด แตถาในกรณีที่ไมสมารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได ตองรีบแจงให
ทราบลวงหนาทันที เพื่อจะไดชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 

2.  ไมรับหรือเรียกรองหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่สอไปในทางที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 
3.  ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการรับ หรือเรียกรอง หรือจายผลประโยชนใดๆ    ก็ตามจําเปนตองมีการเปดเผยรายละเอียดตอคู

คาอยางเปนธรรม และรวดเร็ว 
 

   5) นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหน้ี  
 บริษัทไดตระหนักอยูเสมอวาการสรางความสัมพันธอันดีกับเจาหนี้นั้นจะตองปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขทีกํ่าหนดไว
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความไวใจวางระหวางกัน ดังนี ้

1.  ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางแสมอภาคและเปนธรรม และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับคาตอบแทนอยางเสมอภาคทั้งสองฝาย 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะแจงสาเหตุให

เจาหนี้ทราบทันที เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไข โดยใชหลักความสมเหตุสมผล 
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   6) นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ

แขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี ้
1.  มีความซื่อสัตยในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใตกฎระเบียบและ กติกาของการแขงขัน 
2.  ไมกลาวรายเพื่อทํารายชือ่เสียงทางการคาของคูแขงขัน 
3.  ไมใชวิธีการกลั่นแกลงคูแขงขัน เพื่อใหคูแขงขันเสียโอกาส เชนการขายตัดราคา  การทุมสินคาเขาตลาด การขโมยขอมูลของคู

แขงขันมาใชโดยมิชอบธรรม 
 

    7) นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
 บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่หนวยงานของบริษัท ต้ังอยูและเปนนโยบายของบริษัท เชนเดียวกันที่จะยึดม่ันถือปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี 
ทั้งในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน
มุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดลอมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งทีดํ่าเนินการเองและ
รวมมือกับรัฐและชุมชน 

                                                           

  8) นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทุกข้ันตอนในการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการปฏิบัติ และการประเมินผลอยางชัดเจน รวมทั้งดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรวมมือกับพนักงาน ลูกคา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนํา
ทรัพยากรมาใชอยางประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดลอมของบริษัท มีดังนี้ “เรามีความ
มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและสภาพสิ่งแวดลอมตามความมุงหวังขององคกรและลูกคา”   โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 หรือเทียบเทา และ ISO 14001 รวมกับลูกคาและผูสงมอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มุงพัฒนาในการปฏิบัติตากฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของทางดานสิ่งแวดลอม 
3. ควบคุมและลดมลพิษจากน้ําทิ้ง ฝุน ไอกรด ปริมาณตะก่ัวและสารเคมีใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

           9) ชองทางท่ีผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจเปนปญหากับคณะกรรมการหรือ
บริษัท 
 บริษัทไดมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ มาทาง
คณะกรรมการบริษัทได เพื่อใหขอแนะนําอันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับทางบริษัทได โดยผาน Email address ของฝาย
นโยบายและแผนงาน planning@yuasathai.com หรือสงขอซักถามทางจดหมายก็ได ตามที่อยูดังตอไปนี้  
 
  
 
 
 
 
  
   

  ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารและสงตอใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  
 

5.2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เปนขอมูลทางการเงิน
และขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตองและเพียงพอ เพื่อความโปรงใส ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการและการผลดําเนินงานของ
บริษัทเพื่อใหบุคคลทั่วไป นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลของบริษัท 
  นอกจากนี้บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตางๆ ไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ภายในเว็บไซต จะแบงเปนหมวดๆ เพื่อใหผูที่เก่ียวของสามารถเขาดูขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท เชน ประวัติโดยยอของกรรมการ 
โครงสรางบริษัท รายงานประจําป ระเบียบขอบังคับบริษัท รายละเอียดสินคาที่จําหนาย ขอมูลตัวแทนจําหนาย ความรูทั่วไปเก่ียวกับสินคา 
รวมทั้งขอมูลทางการเงินที่เปนรายไตรมาสและรายป พรอมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูสอบบัญชี เปนตน  

ถึง  ฝายนโยบายและแผนงาน 

      บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

      เลขท่ี 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท 

      ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

      จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 
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    1) การเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รายละเอียดในเร่ืองรายการระหวางกัน) 
 บริษัทตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุนและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อเปนการ
เสริมสรางความมั่นใจแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ    เงื่อนไขและวิธีการ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานไปดํารงตําแหนงใน
กิจการอ่ืนทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจํากัดไดไมเกิน 5 บริษัทตอทาน ไวในประวัติของกรรมการแตละทาน 
 

    2) การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรส ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.14/2540เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 

5.2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท 

รวมกับผูบริหารระดับสูงในการวางแผนในการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแกกิจการ และความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน  
 

2. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท   
 

3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (รายละเอียด เร่ืองคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน) 
 คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน  และโปรงใส   โดยคาตอบแทน

อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 
 คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบ้ืองตนทีเ่หมาะสม  โดย

คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

4. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 บริษัทมีนโยบายที่จะสรางการถวงดุลซึ่งกันและกันระหวางตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมี
บทบาทอํานาจและหนาที่ที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน นอกจากนั้นคณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อใหมีความถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได และตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่เปน
กรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดความถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดอีกทางหนึ่ง 
 ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่พึงมีออกจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงกับสัดสวน 1 ใน 3 ที่สุด 

 อยางไรก็ตามเนื่องจากประธานกรรมการปวยและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวต้ังแตปลายป 2553 จนกระทั่งทานได
เสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 ไดมีมติแตงต้ังประธานเจาที่บริหาร
ใหดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท จึงไดปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการแทนจนถึงปจจุบัน สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการอยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตอไป 
 

5. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการทีดี่ที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและผลประโยชนของบริษัท และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ในสวนที่ 3 ของ
รายงานประจําป 56-1 ซึ่งเผยแพรใหผูถือหุน และนักลงทุนทราบเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ฝายบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และผูจัดการฝายบัญชีและการเงินยังไดทํารายงานรับรองความถูกตองของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรพัยเปนประจําทุกไตรมาส 
 

 6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนวาไดมีการกํากับ

ดูแลใหมีการกําหนดและหรือดําเนินการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนเพื่อใหฝายบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนา การ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยไดแจงผลประเมินใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อ
นําไปสูการดําเนินการของฝายบริหารตอไป 

 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเปนปจจัยสําคัญตอการ

ดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย สจุริต ตอองคกร และผูที่มีสวนไดเสียทุกกลุม 
สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดคาดหวังไว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน และสําเร็จตามเปาหมายที่
ไดวางไว ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวในเว็บไซตของบริษัทที่  www.yuasathai.com 
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นายพรจักร   มนูธรรม 

 

ตําแหนง              กรรมการบริษัทและ 

      ประธานกรรมการกําหนดตอบแทน    
ระยะเวลาดํารงตําแหนง            9 ป 

 

สัดสวนการถือหุน   325,100 หุน   หรือ   0.30% 
 
อายุ     57 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอย 
  พระจุลจอมเกลา(จปร.) 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 23/2547 , Director Certification Program 
(DCP) 156/2555 , Role of the Chairman Program 
(RCP) 28/2555 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร เปนนองชายของ นายปราโมทย มนูธรรม และ

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี ้

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น   กรรมการ        9 ป 
2. บจ.นครหลวงกลการเซอรวิส  กรรมการ       18 ป 
3. บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล   กรรมการ       15 ป 
4. บจ.เซนทรัล เอเยนซ ิ   กรรมการ       17 ป 
 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

 

นายคัทซึมิ   นากาโตะ 

ตําแหนง    รองประธานกรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง          7 ป 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ  58 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Social Science Department, Osaka University, 

Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2549-ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากดั 

2549  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากดั 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชมุท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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คุณปราโมทย   มนูธรรม 

 

ตําแหนง                 กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  8 ป 8 เดือน 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     68 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ณ กรุงโตเกียว 
  ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (นิวยอรค)  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 66/2550  

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2551-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2547-ปจจุบัน ผูกอตั้งหุนและผูถือหุน Asec Company Limited the 

Aslan Security Center. 
  ประธานโครงการ Kungkamu the family Housing 

2546-ปจจุบัน  ท่ีปรึกษา Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd. และ 
  ท่ีปรึกษากิตติมาศักดิ์ Tekton International Co., Ltd. 

และ Properties Turnkey Consultant. 

2538-ปจจุบัน ประธาน บจ. สหชัย อิเล็คโทรนิค (ประเทศไทย)  
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร เปนพี่ชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 

และนายพรจักร  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี ้

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. Taisei General Contractor Co.,ltd. กรรมการ        30 ป 
2. Johoku Wirehardness Co.,ltd.  กรรมการ        25 ป 
3. Sahachai Electronics (Thailand) Co.,ltd. ประธาน        18 ป 
 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

 

พล.ต.ต.ศุภชาญ   มนูธรรม 

 

ตําแหนง                 กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง       7 เดือน    

 

สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 
 
อายุ     66 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
2535-ปจจุบัน กรรมการบริษัท  บจ.มนูธรรมแมนชั่นแอนดดีเวลลอปเมนท 
2554-ปจจุบนั กรรมการบริษัท  บจ.นอรทอีสท กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  บมจ.เซียรพร็อพเพอรตี ้
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  เปนนองชายของ นายปราโมทย มนูธรรม และ

เปนพี่ชายของ นายพรจักร  มนูธรรม 

ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/8 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี ้

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  กรรมการ       7 เดือน 
2. บจ.มนูธรรม แมนชั่น แอนด ดีเวลล็อปเมนท กรรมการ       20 ป 
3. บจ.นอรทอีสท กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย กรรมการ       1 ป 
4. บมจ.เซียรพร็อพเพอรตี ้  ประธาน       1 ป 
 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ 

 

ตําแหนง                 กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  1 ป 1 เดือน 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     50 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Major in English, Osaka  University of Foreign 

Studies,Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2554-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชัน่ 
2553-ปจจุบัน Manager , Business Management  Group, 

Planning Department, International Business 
Unit, GS Yuasa International Ltd. 

2552 Group Manager, Business Management Group, 
Planning Department, GS Yuasa International 
Ltd. 

2550 Group Manager, Business Administration Group, 
Business Promotion Division, GS Yuasa 
International  Ltd. 

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/8 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 

นายเออิชิโระ   คาโตะ 

 

ตําแหนง                 กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  1 ป 4 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     43 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Master Degree of Industrial Chemistry, 

Kanazawa University,Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2554-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2553-ปจจุบัน Group Manager , Business Promotion Group,  
  Business Promotion Department , Automotive  
  Battery Business Promotion Division GS Yuasa  
  International Ltd. 
2552 Manager, Business Promotion  Group, Business 

Promotion  Department, Global Q.A.& Technical 
support Headquarters, GS Yuasa International 
Ltd. 

2550 Manager, Business Promotion  Group, Business 
Promotion  Department ,Manager Original 
Equipment Group, Business Promotion  
Department ,GS Yuasa International Ltd. 

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายศุภวัส   พันธุวัฒน 
 

ตําแหนง            กรรมการบริษัทและ 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง  8 ป 8 เดือน 
 
 

สัดสวนการถือหุน    500 หุน   หรือ   0.0005% 
 
อายุ     58 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Certificate of International law at Hague, 
Netherlands 

  ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด, 
University of California at Los Angeles (UCLA) 
Extension 

อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)21/2547  

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีปฎิบัติการ  
 บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2549-2550 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

นายฮิโรชิ   ทาเทอิวะ 

 

ตําแหนง            กรรมการบริษัทและ 

               กรรมการกําหนดตอบแทน   
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  2 ป 2 เดือน 
 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     55 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Faculty of Arabic Language,Osaka  University of 

Foreign Studies,Japan 
 

ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
2553-ปจจุบัน Division Manager, Industrial Battery Business 

Promotion Division,International Business Unit, 
GS Yuasa International Ltd. 

2551  Director, GS Yuasa International Ltd. 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   0/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/8 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี ้

 
บริษัท   ตําแหนง  ระยะเวลา 

1. GS Yuasa International Ltd. กรรมการ  4 ป 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 
หมายเหตุ นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม 2556 
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นายโยธิน   วิมุกตายน 

 

ตําแหนง             กรรมการอิสระและ 

           กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง  4 ป 8 เดือน 
 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     65 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยับูรพา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
72/2549 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
ปจจุบัน  กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 
2547-2550 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
2550  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ปถมาภรณชางเผือก 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 

 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/16      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 
 
 

 ดร.กุศยา   ลีฬหาวงศ 

ตําแหนง                     กรรมการอิสระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ          
         และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ระยะเวลาดํารงตําแหนง 6 ป 10 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     55 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาทเทิรน ควีนแลนด  
  ประเทศออสเตรเลีย 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยหลักสูตร CEO Succession and Effective 

Leadership Development Diploma of Director 
Certification Program, Australian Institute of 
Company Director (Nov.2550),Director 
Accreditation Program (DAP) 54/2549 Director 
Certification Program (DCP) 92/2550 , Monitoring 
Fraud Risk Management (MFM) 5/2554 , Audit 
Committee Program (ACP) 27/2552 , Monitoring the 
Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552 , 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
5/2552, Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) 6/2552 ,Role of the 
Compensation Committee (RCC) 13/2554 , Role of 
the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered 
Director Class (CDC) 6/2555 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

อาจารยพิเศษดานการบริหารเชิงกลยุทธการบริหารการเงิน
และวิชาตางๆ ดานการเงินในมหาวิทยาลัยในประเทศ เชน  
ม.ธรรมศาสตร ม.บูรพา เปนตน 
โครงการปริญญาเอก ม. ราชภัฎสวนดุสิต 

  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโครงการปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ  
  ม.เซาทออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 

 อาจารยบรรยายวิทยาลัยการปกครองสวนทองถิ่น             
ม.ขอนแกน 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  16/16      คร้ัง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 
กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายประเสริฐ   กิติศักด์ิกุล 

 

ตําแหนง             กรรมการอิสระและ 

           กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง  2 ป 8 เดือน 
 
 

สัดสวนการถือหุน       2,000 หุน หรือ   0.002% 
 
อายุ     62 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

39/2548 , Director Certification Program 
(DCP)139/2552  

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
  กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 
2552-ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลเทียนฟา  

2549-2553 ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน 

  ตํารวจ สน. พลับพลาไชย2 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

ผศ.ดร.ลาวัณย   ถนัดศิลปกุล 

ตําแหนง                     กรรมการอิสระ 

              กรรมการตรวจสอบ          
         และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   2 ป 8 เดือน 
  
สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     56 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) 

LL.M. (International Comparative Law and European 
Law)  

  Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเย่ียม 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยหลักสูตร Audit committee Program (ACP) 

35/2552 ,Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) 6/2554 Monitoring the internal Audit 
Function(MIA) 11/2554 ,Monitoring the system of 
Internal Control and Risk Management (MIR) 
11/2554 , Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR) 6/2554 , Role of the Compensation 
Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director 
Certification Program (DCP) 141/2554 , Director 
Examination(EXAM) 35/2555 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

รองศาสตราจารยประจําบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญีปุ่น 

  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
  ผูอํานวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ 
  ระหวางประเทศ 
 อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 
  ผูตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
  ศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยในการบรรยายใน

ตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน,เบลเย่ียม,สหราชอาณาจักรฯ 
  อาจารยบรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยตางๆ 

เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการคาไทยฯ 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมมี- 
 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/8 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  16/16      คร้ัง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายยาซูชิ   ฮอมมะ 

 

ตําแหนง  ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  1 ป 5 เดือน 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     54 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Mechanical Engineering, Tohoku University 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
2554-ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552  ท่ีปรึกษาดานเทคนิค (การผลิต) 
2552  General Manager, Osadano Automotive  
  Battery Manufacturing Dept. 
  GS Yuasa Manufacturing ltd. 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 

นายสุขแท   เรืองวัฒนะโชติ 

 

ตําแหนง                เลขานุการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง           6 ป 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     45 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร และปริญญาตรีทางการ
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
2549-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป (ฝายปฏิบัติการ),เลขานุการบริษัท และ

เลขานุการคณะบริหาร                                  
บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 



 

   34 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

โครงสรางการจัดการและการถือหุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฮิโรอากิ   ซาซากิ 

 

ตําแหนง  ผูจัดการท่ัวไป (ฝายวิศกรรม)   

 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง  1ป 8 เดือน 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     39 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Master Degree of Mechanical Engineering, 

Fukui University 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
2554-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป (ฝายวิศวกรรม) 
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552-2553 ท่ีปรึกษาฝายวิศวกรรม  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552 Production Engineering Dept. GS Yuasa 
Manufacturing ltd. 

 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 

นายมาซาชิ  โมริมิซ ึ

 

ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป(ฝายประกันคุณภาพ) 

 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง  1ป 8 เดือน 
 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     38 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Bachelor Degree of Physics, Faculty of 

Science and Engineering, Chou University 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
ปจจุบัน  ผูจัดการท่ัวไป(ฝายประกันคุณภาพ) 
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2553 Technical Dept.,Automotive Battery 
Division, GS Yuasa Manufacturing ltd. 

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 



 

   35 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

โครงสรางการจัดการและการถือหุน  
 
 

นายคมสันต   อรุณพันธุ 

 

ตําแหนง  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) 

 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   4 ป 
 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     43 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
ปจจุบัน  ผูจัดการท่ัวไปโรงงาน (การผลิต)  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย   

2549-2551 ผูจัดการโรงงาน 

2535-2549 ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ 

 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 

นางสาวภัทรพร   ทัศนเสวี 

 

ตําแหนง  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   5 ป 10 เดือน  
 
 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     59 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  CIA (Certified Internal Auditor) 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
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บริษัท มีการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. รายการระหวาง บริษัท กับ บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ("GYIN") 
- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่น  ๆ
หมายเหต ุ

2554 2555 

บจ.จีเอส ยัวซา
อินเตอรเนช่ันแนล 
("GYIN") 

- สัญญาใหใชช่ือทางการคา ("YUASA")   
โดยจายผลตอบแทนเปนคา Royalty 
- บริษัทมียอดคงคางจาย 

22.95 
 

22.95 

25.81 
 

25.81 

เปนอัตราคาธรรมเนียม 
ท่ีเปนไป ตามสัญญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยุติธรรม 

GYIN  ใหความชวยเหลืออบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหบริษัท และอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายการคา บริษัทไดทําสัญญาชําระคา
Royalty ใหกับ GYIN เปนสัญญาปตอป โดย
มีคาใชจายอื่นคือ คิดคาฝกอบรม 40,000เยน
ตอ วั นตอ ก ร ณี ท่ี ผู ใ ห ก า รอบ รม มีค ว า ม
จําเปนตองฝกอบรมเกินกวา 60 วันในหน่ึงป 

 - บริษัทซ้ือ แบตเตอร่ี วัตถุดิบ เคร่ืองจักร  
และอะไหล 
- บริษัทขายแบตเตอร่ีใหกับ GYIN 
- บริษัทมียอดคงคางจาย  
- บริษัทมียอดคงคางรับ 

84.87 
 

1.96 
21.41 
0.05 

90.10 
 

0.26 
13.66 
0.01 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย แตมี
ใบส่ังซ้ือเปนงวดๆ ท้ังน้ีราคาท่ีซ้ือจากบริษัท 
จะเปนราคาท่ีไมสูงกวาราคาท่ีขายใหแกลูกคา
รายอื่นๆ 

 - เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 441 ลานเยน 
- เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 291 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 5.69 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 1.65 ลานเยน 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายคํานวณ
โดยใชอัตราแลกเปล่ียนของ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 
 
 
 
 
 

181.87 
- 

2.34 
- 

- 
104.17 

- 
0.59 

อัตราดอก เบี้ ย มีคว าม
สมเหตุสมผลและเปนไป
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร กู ยื ม
โดยท่ัวไปตามราคาตลาด 

- ในเดือน มี.ค.50 บริษัทไดกูยืมเงินจาก 
GYIN จํานวน 170 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย 
LIBOR ประเภท 12เดือน + 1% ตอป  โดยมี
อายุสัญญา 1ป ซ่ึงในวันครบกําหนด บริษัทมี
การจายชําระ เงินกูบางสวน และมีการตออายุ
สัญญา ออกไปคราวละ 1ป และลาสุดมีการตอ
อายุสัญญาจากวันซ่ึงครบกําหนดในเดือน มี.ค.
55 ไปจนถึงเดือน ก.ค.55 จํานวน 120 ลาน
เยน และบริษัทไดจายคืนเ งินกูยืมท่ีเหลือ
ท้ังหมดดังกลาวแลว จํานวน 120 ลานเยน 
และ ณ ส้ินป 54 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ 
จํานวน 130 ลานเยน  
- ในเดือน ส.ค.50 บริษัทไดกูยืมเงินจาก 
GYIN จํานวน 320 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย 
LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป โดยมี
อายุสัญญา 1ป ซ่ึงในวันครบกําหนด บริษัทมี
การจายชําระเงินกูบางสวน และมีการตออายุ
สัญญาออกไปคราวละ 1ป  (ปจจุบันครบ
กําหนด ส.ค.56) ณ วันท่ี 31 ธ.ค.55 และ 54 
เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือสุทธิ จํานวน  235 
ลานเยน และ 245 ลานเยน ตามลําดับ 
- ในเดือน มี.ค.51 บริษัทไดกูยืมเงินเพิ่มอีก 
จํานวน 80 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย LIBOR 

ประเภท 12เดือน + 1% ตอป โดยมีอายุ
สัญญา 6เดือน ซ่ึงในวันครบกําหนดบริษัทมี
การจายชําระเงินกูบางสวนและมีการตออายุ
สัญญา ออกไปคราวละ 6-12เดือน(ปจจุบัน
ครบกําหนด มี.ค.56)ณ วันท่ี 31 ธ.ค.55 และ 
54 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือจํานวน 56 ลาน
เยน และ 66 ลานเยน ตามลําดับ 
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2. รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จํากัด  (GYSI) 

- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 
- GYIN ถือหุนใน GYSI จํานวนรอยละ 60  

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่น  ๆ
หมายเหต ุ

2554 2555 

บจ.ยีเอส ยัวซา
สยามอินดัสตรีย 
("GYSI") 

- ในป 2552 บริษัท ใหเชาพื้นท่ีโรงงาน 
สํานักงาน อาคารคลังสินคา และพื้นท่ี
เก็บตะกั่วกับทาง GYSI มีพื้นท่ี 2,300 
ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., 
และ 26 ตร.ม. ตามลําดับ โดยมีคาเชา 
90 บาท ตอตร.ม.ตอเดือน สําหรับพื้นท่ี
โรงงาน และ 135 บาทสําหรับพื้นท่ี
สํานักงานนอกจากน้ันยังเก็บคาสวนกลาง
ในอัตรา 20 บาทตอตร.ม. ตอเดือนตาม
พื้นท่ีการเชาท้ังหมด 
- ในป 2553 บริษัท ฯ ใหเชาพื้นท่ี
เพิ่มเติม(เก็บตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พื้นท่ีขยะ 
80 ตร.ม.,โรงงาน 609.69 ตร.ม. และ
คลังสินคา 322.5 ตร.ม.) โดยมีคาเชา 
90 บาทตอตร.ม และ 45 บาทตอตร.ม.
สําหรับพื้นท่ีเก็บขยะ และคาสวนกลาง 
20 บาทตอตร.ม. ตามพื้นท่ีการเชา
ท้ังหมด 
- ในป 2554 บริษัทฯ ใหเชาพื้นท่ี
เพิ่มเติม (โรงงาน 378.99 ตร.ม. 
คลังสินคา 3 ตร.ม. และสํานักงานของ
อาคารโรงงาน 389.10 ตร.ม.)  
โดยมีคาเชา 90 บาทตอตร.ม.และ 135 
บาทตอตร.ม.สําหรับสํานักงาน และคา
สวนกลาง 20 บาทตอตร.ม.ตามพื้นท่ี
การเชาท้ังหมด 
- ในป 2555 มีมติจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 ใหขายท่ีดิน
อาคาร และเคร่ืองจักรบางสวนใหกับ 
GYSI และไดมีมติใหตออายุสัญญาเชา
พื้นท่ีออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน หรือจนถึงวันท่ี 15 ก.ค.55 
 
- รายไดคาเชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.21 

ราคาเชาพื้นท่ีดังกลาว     
เปนราคาท่ีเปนธรรมและ
เหมาะสมตามสภาวะตลาด
ท่ัวไป 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุ
สัญญาเชา 3ป 1วัน เร่ิมตั้งแต 17 พ.ย.51 
จนถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 90 
บาทตอตร.ม. พื้นท่ี 2,300 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงาน 
โดยมีอายุสัญญาเชา 3ป 1วัน เร่ิมตั้งแต       
1ธ.ค.51 จนถึง 1 ธ.ค.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ135บาทตอตร.ม. พื้นท่ี 700 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารคลัง สินคา
โดยมีอายุสัญญาเชา 2ป 7เดือน เร่ิมตัง้แต    
1 พ.ค.52 จนถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 90 บาทตอตร.ม. พื้นท่ี 1,500 
ตร.ม และพืน้ท่ีสวนเพิ่มเติมอีกจํานวน 8.75 
ตร.ม. ในอัตราคาเชาเดียวกัน 
- GYSI ทําสัญญาเชาหองวิศวกรรมโดยมีอายุ
สัญญาเชา 1ป เร่ิมตั้งแต 1 ม.ค.52 จนถึง  
31 ธ.ค.52 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม.พื้นท่ี 42 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บตะกั่วโดยมีอายุ
สัญญาเชา 3ป เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค. 51 จนถึง 
30 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชาเดือนละ110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง) ตอตร.ม. พื้นท่ี 26 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาชําระคาสวนกลางโดยมีอายุ
สัญญา 3ป 1วัน เร่ิมตั้งแต 1ธ.ค.51 จนถึง   
1 ธ.ค.54 ในอัตราเดือนละ 20 บาท ตอตร.ม. 
พื้นท่ีรวม 5,820 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพืน้ท่ีเก็บตะกั่ว โดยมี
อายุสัญญา 1ป 9เดือน เร่ิม 1 มี.ค. 53 ถึง 
30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง) ตอตร.ม.พื้นท่ี 23 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บขยะ โดยมีอายุ
สัญญา 1ป 8เดือน เร่ิม 1 เม.ย.53 ถึง      
30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 65 บาท 
(รวมคาสวนกลาง) ตอตร.ม. พื้นท่ี 80 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุ
สัญญา 1ป 7เดือน 17วัน เร่ิม 1 เม.ย.53  ถึง 
17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.มพื้นท่ี253.26ตร.ม  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุ
สัญญา 1ป 3เดือน 17วัน เร่ิม 1 ส.ค.53 ถึง
17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.มพื้นท่ี321.39ตร.ม 
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รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จํากัด (GYSI) (ตอ) 
 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่น  ๆ
หมายเหต ุ

2554 2555 
บจ.ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
("GYSI") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - GYSI  ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุ
สัญญา 1ป 3เดือน 7วัน  เร่ิม 11 ส.ค.53 ถึง 
17 ธ.ค.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม.พื้นท่ี35.04ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพืน้ท่ีคลังสินคา โดยมี
อายุสัญญา 1ป 4เดือน 1วัน เร่ิม 1 ส.ค.53 
ถึง 1 ธ.ค.54ในอัตราคาเชาเดือนละ 110บาท
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.มพื้นท่ี322.50ตร.ม 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุ
สัญญาเชา 9เดือน 2วัน เร่ิม 15 ก.พ.54 ถึง 
17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.มพื้นท่ี255.97ตร.ม 
- GYSI ทําสัญญาเชาพืน้ท่ี โรงงาน โดยมีอายุ
สัญญาเชา 8เดือน 2วัน เร่ิม 15 มี.ค.54 ถึง 
17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม.พื้นท่ี 71.5 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุ
สัญญาเชา 4 เดือน 16วัน เร่ิม 1 ก.ค.54  ถึง 
17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท 
(รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม.พื้นท่ี51.52ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานบริเวณช้ัน
ลอยของโรงงานโดยมีอายุสัญญาเชา 9เดือน  
2วัน เร่ิม 15 ก.พ.54 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 155 บาท (รวมคาสวน 
กลาง)ตอตร.ม. พื้นท่ี 389.10ตร.ม. 
**หมายเหตุ บริษัทไดตอสัญญาเชาทุกสัญญา
ออกไปจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ของการจําหนาย
ทรัพยสินใหกับทาง GYSI ตามมติท่ีท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 

 - เงินสดรับจากขายทรัพยสิน 
- บริษัทขาย วัตถุดิบ 
-บริษัทจางผลิตผงตะกั่ว 
- บริษัทรับจางผลิตผงตะกั่ว แผนธาต ุ
  อบแผน  Soaking และบริการอื่น ๆ 
- บริษัทมียอดคงคางรับ 
-บริษัทมียอดคงคางจาย 
-บริษัทมียอดรับลวงหนาคาทรัพยสิน 

- 
- 
- 

36.86 
 

11.48 
- 
- 

217.03 
- 

16.87 
26.64 

 
1.12 
8.25 
0.74 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติ ไมมีสัญญาซ้ือขายสําหรับ
การขายทรัพยสินและวัตถุดิบ แตมีใบสัญญา
รับจางผลิตสําหรับการผลิตผงตะกั่ว,แผนธาตุ, 
อบแผนและการ Soaking ท้ังน้ีราคาทีขายและ
รับจางผลิตจากบริษัทจะเปนราคาตลาด 
โดยท่ัวไปท่ีไมต่ํากวาราคาท่ีขายใหแกลูกคา
รายอื่นๆ 

 

3.  รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส  ยัวซา  คอรปอเรช่ัน  จํากัด (GYC) 
- GYC เปนผูถือหุนใหญของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํานวนรอยละ 100.00 
 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่น  ๆ หมายเหต ุ
2554 2555 

บจ.จีเอส ยัวซา 
คอรปอเรช่ัน 
("GYC") 

- คาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู 0.15 0.14 ราคาท่ีตกลงรวมกัน เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
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รายการระหวางกัน  
 
 

4.  รายการคาอ่ืนๆ กับบริษัทในเครือท่ีมีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 

บริษัท  ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่น  ๆ หมายเหต ุ
2554 2555 

บริษัท ยัวชา
แบตเตอร่ี(มาเลเซีย) 

- เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจักร         
   และอุปกรณ 
- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 
- บริษัทมียอดคางรับ 

- 
 

10.41 
- 

1.64 
 

46.69 
4.74 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

บริษัท ไตหวัน        
ยัวซาแบตเตอร่ี 
 

- รายไดคานายหนา 
- บริษัทมียอดคางรับ 

2.05 
0.90 

1.99 
0.80 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

บริษัท จีเอส ยัวชา 
แบตเตอร่ี (สิงคโปร) 

- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 2.08 
 
 

1.86 ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  
 
 
 
ผลการดําเนินงานของกิจการ (หนวย: ลานบาท) 
 

 2551 2552 2553 2554 2555 
รายไดจากการขาย 1,825.10  1,533.25 1,774.89  1,870.09 1,891.17 
รายไดรวม 1,863.57   1,599.50 1,836.89 1,943.53 1,982.10 
ตนทุนขาย 1,505.37   1,217.36 1,455.33 1,550.67 1,605.35 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา - - -      31.40 - 
คาใชจายขายและบริหาร                  344.57      298.45           312.96    317.84 312.76 
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน - 3.37 - - - 
กําไร(ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 13.63 80.30 68.61 106.42 63.99 
ดอกเบี้ยจาย 44.95 36.19 24.53 15.74 10.59 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (31.32) 44.12 44.07 90.68 53.40 
      
สินทรัพยรวม 1,132.35 1,136.53 1,014.41 1,073.49 945.06 
หน้ีสินรวม 997.51 957.56 820.40 788.80 606.97 
สวนของผูถือหุน 134.85 178.96 194.01 284.69 338.09 

 
อัตราสวนทางการเงิน(หนวย:บาท) 
 
 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) (1.68) 2.73 2.40   4.67 2.69 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (2.45) 3.89     4.10 8.69   5.29 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) (20.81) 28.12 23.63 37.89 17.15 
 

ขอมูลพ้ืนฐานตอหุน (หนวย:บาท) 
 
 2551 2552 2553 2554 2555 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.29) 0.41 0.41   0.84 0.50 
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000 
จํานวนหุน ณ สิ้นงวด (หุน)  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000 
มูลคาหุนตามบัญชี 1.25 1.66 0.80   2.65 3.14 
มูลคาท่ีตราไว 1.00 1.00 1.00   1.00 1.00 
เงินปนผลตอหุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
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ปริมาณการจําหนายสินคา 2551-2555 หนวย:ลานบาท 

 จําหนายในประเทศ   
จําหนายตางประเทศ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ    
 
 

ดานฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพยรวม 
 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 945.06 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 
128.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.96 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 31.83 ลานบาท และที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณสุทธิลดลงจํานวน 158.52 ลานบาท สําหรับการลดลงของสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2555 สาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานในการ
ผลิตแบตเตอรี่ ทําใหการผลิตแบตเตอรี่ลดลง ซึ่งสงผลกระทบใหลูกหนี้การคาลดลงจํานวน 14.25 ลานบาท ณ วันสิ้นงวด สําหรับที่ดิน 
อาคารและอุปกรณลดลงที่ลดลงนั้น สาเหตุมาจากการจําหนายทรัพยสินของโรงงานเกตเวยใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกันตามมติที่ประชุมผูถือหุน
วิสามัญในชวงตนป 2555 
 

หน้ีสินรวม 
 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 มีมูลคา 606.97 ลานบาท ลดลงจากปทีผานมาจํานวน 181.83 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ 23.05 เนื่องจาก 1) การชําระหนีเ้งินกูยืมระยะยาวใหกับสถาบันการเงินรวม 116.17 ลานบาท 2) การชําระคืนเงินกู
ระยะสั้นใหกับกิจการที่เก่ียวโยงกันจํานวน 61.86 ลานบาท และ 3) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจาก
เงินกูจากกิจการที่เก่ียวโยงกันเปนเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ 
 สําหรับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนในป 2555 มีมูลคารวม 289.34 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 40.01 ลานบาท 
เนื่องจากยอดการสั่งซื้อแบตเตอรี่ในชวงปลายปที่ลดลง ทําใหการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลติแบตเตอรี่ลดลงดวย 
 

สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที ่ 31  ธันวาคม 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทสุทธิมีจํานวน 338.09 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 53.40 ลานบาท หรือ  
รอยละ 18.76 เมื่อเทียบกับปทีผานมา จากผลกําไรของกิจการในป 2555 
 

ดานกระแสเงินสด 
ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 71.12 ลานบาท 

เนื่องจากยอดสินคาคงคลังที่ลดลงในชวงสิ้นปจํานวน 31.57 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2554 ที่ผานมา และลูกหนี้การคาที่ลดลงกวา 28.38 
ลานบาท จากยอดการจําหนายแบตเตอรี่ลดลงจากการผลิตที่ลดลง 
 สําหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนจํานวน 176.74 ลานบาท เนื่องจากมีการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณบางสวน ณ 
โรงงานเกตุเวย 
 สําหรับเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึนจํานวน 148.31 ลานบาท เนื่องจากในป 2555 บริษัทมีการจายชําระหนี้ใหกับ
สถาบันการเงินและกิจการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีการจายชําระหนี้เงินกูระยะสั้น และระยะยาว ไปจํานวน 178.03 ลานบาท ในขณะที่ป 2554 มี
การจายชําระหนี้ใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เก่ียวโยงกัน และการกูยืมเงินเพิ่ม สุทธิจํานวน 29.72 ลานบาท 

 

ดานผลการดําเนินงาน 
ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,982.10 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายจํานวน 1,891.17 

ลานบาท และรายไดอ่ืนจํานวน 90.93 ลานบาท ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายไดจากการขายบริษัทจะมียอดขายสูงกวาป 2554 ที่ผานมา
จํานวน 21.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.13 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดรถใหม 
สาเหตุสําคัญที่ทําใหยอดขายแบตเตอรี่เพิ่มสูงข้ึนมาจากการพื้นตัวของการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตของผูผลิตจากปญหาอุทกภัย
ในชวงปลายป 2554 และการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรถยนตคันแรก ในขณะที่มีการลดลงของยอดขายแบตเตอรี่
รถยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศเนื่องจากมีการแขงขันสูงและบริษัทมีแบตเตอรี่ไมเพียงพอที่จะจําหนายในตลาดดังกลาว ซึ่งสาเหตุ 
สําคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ 

สําหรับรายไดอ่ืนจํานวน 90.93 ลานบาท มาจากการรับจางผลิตและกําไรจากการขายสินทรัพยใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน และการ
จําหนายของเสียจากการผลิต ซึ่งเพิ่มข้ึนจากที่ป 2554 จํานวน 17.49 ลานบาท 

ในดานตนทุนขาย บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 1,605.35 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.89 ของรายไดจากการขายซึ่งเพิ่มข้ึนจาก
ปที่ผานมาคือรอยละ 82.92 เนื่องจากราคาตะก่ัวที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

สําหรับราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในป 2555 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้คือ  
ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉลี่ยในป 2555 อยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ระดับราคา 2,398 

เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรก
ของป อยูที่ระดับ 1,995 เหรียญตอตัน และไดปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธ์ิในเดือนธันวาคม 2555 มี
ระดับราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนสูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
 
 
สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2555 มียอดรวม 312.76 ลานบาทคิดเปนรอยละ 15.78 ของรายไดรวม โดยเปนการ

ลดลงจากป 2554 จํานวน 5.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.60 เนื่องจากการลดลงคาใชจายในการสงเสริมการขายของบริษัทและคาใชจายใน
การติดต้ังแบตเตอรี่ อยางไรก็ตามมีคาใชจายบางสวนเพิ่มข้ึนจากคาใชจายในการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณบางสวนของโรงงานใหกับ
บริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ในดานดอกเบ้ียจาย ในป 2555 บริษัทมีดอกเบ้ียจายจํานวน 10.59 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาเปนจํานวน 5.15 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 32.72 เนื่องจากจํานวนเงินกูที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู 
โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2555 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 53.40 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิ 0.50 บาทตอหุน 

 

 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในป 2555 คือ 1.21 เทา เพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากสินทรัพย

หมุนเวียนปรับตัวเพิ่มข้ึน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง ทั้งนี้สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนจากเงินสดรับจากการขายโรงงานเกตุเวย สําหรับ
ในดานหนี้สินหมุนเวียนมีมูลคาลดลงเนื่องจากการชําระคืนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป กับสถาบันการเงินและบริษัทที่
เก่ียวโยงกันกัน และเจาหนี้การคาลดลง 

อัตราการหมุนของลูกหนี้ป 2555 อยูในระดับประมาณ 8.88 เทา ทั้งนี้ในป 2555 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 41วัน ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจายชําระหนี้ประมาณ 67 วัน ลดลงเมื่อเทยีบกับปที่ผานมาซึ่งมีจํานวน 79 วัน  

สําหรับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ในป 2555 เทากับรอยละ 15.11 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2554  เนื่องจาก
การเพิ่มข้ึนของตนทุนตะก่ัวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี ่

ในป 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคือ 1.80 เทาลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่สวน
ของผูถือหุนเพิ่มข้ึนจากผลกําไรสุทธิในป 2555 

นอกจากนี้ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทปรับตัวดีข้ึนโดยพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและ
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน โดยในป 2555  คิดเปน 12.58 เทาและ 1.46 เทา ตามลําดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 
2554 ที่มีอัตราดังกลาว 4.28 เทา และ 0.84 เทาตามลําดับ 

การจายเงินปนผล ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อจายเงินปนผลแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 5.38 ลานบาท  
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ซึ่ง 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงินรวม 1.80 ลานบาท แบงเปนบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
1.30 ลานบาทและบริษัทยอย จํานวน 0.50 ลานบาท 

 คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

รวมทั้งไมมีการตกลงในบริการอ่ืนใดที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวตัถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
 
 
 

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 

 

 
(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ)  

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
วันที ่18 กุมภาพันธ 2556 
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                                บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

หนวย : บาท 
    หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    2555 2554 2555 2554 

สินทรัพย      
 
สินทรัพยหมุนเวียน      
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 173,266,525 80,671,896 155,827,294 51,668,102 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น      
 ลูกหน้ีการคา 5.1 181,606,359 195,860,214 278,016,169 292,003,798 
 ลูกหน้ีอื่น – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 20.2 1,917,765 12,377,145 2,034,492 12,493,872 
 ลูกหน้ีอื่น – ท่ีไมเกี่ยวของกัน 5.2 10,015,083 13,231,933 9,968,541 12,954,614 
 สินคาคงเหลือ 6 310,504,155 342,337,973 301,364,524 319,091,455 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  7 2,165,470 6,080,778 2,129,735 6,036,097 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  679,475,357 650,559,939 749,340,755 694,247,938 
         
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - - 999,900 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  9 250,291,787 408,809,980 246,544,224 404,747,578 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  10 2,850,783 5,804,766 2,584,467 3,971,334 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   12,443,702 8,316,816 12,443,702 6,635,155 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  265,586,272 422,931,562 261,572,393 416,353,967 
รวมสินทรัพย  945,061,629 1,073,491,501 1,010,913,148 1,110,601,905 
      

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน      
 
หน้ีสินหมุนเวียน      
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11 70,000,000 160,000,000 70,000,000 160,000,000 

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 20.2 49,054,451 46,696,919 49,054,451 46,696,919 
 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น – ท่ีไมเกี่ยวของกัน 12 289,343,990 307,944,322 265,957,527 273,599,849 
 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 20,000,000 26,168,208 20,000,000 26,168,208 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 20.3 104,166,360 181,871,046 104,166,360 181,871,046 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14 28,204,393 4,719,460 27,824,467 2,781,216 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน  560,769,194 727,399,955 537,002,805 691,117,238 
      
หน้ีสินไมหมุนเวียน      
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 5,000,000 25,000,000 5,000,000 25,000,000 
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 15.1 41,203,076 36,400,455 37,915,453 33,818,755 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  46,203,076 61,400,455 42,915,453 58,818,755 
 รวมหน้ีสิน   606,972,270 788,800,410 579,918,258 749,935,993 

      
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน       
 ทุนจดทะเบียน      
 หุนสามัญ จํานวน 107,625,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
 ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว      
 หุนสามัญ จํานวน 107,625,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  171,075,000 171,075,000 171,075,000 171,075,000 
กําไร (ขาดทุน) สะสม      
 จัดสรรแลว      
 สํารองตามกฎหมาย 16 26,906,250 26,906,250 26,906,250 26,906,250 
 ยังไมไดจัดสรร   32,483,109 (20,915,159) 125,388,640 55,059,662 
 รวมสวนของผูถือหุน  338,089,359 284,691,091 430,994,890 360,665,912 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  945,061,629 1,073,491,501 1,010,913,148 1,110,601,905 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 หนวย : บาท 

  
ทุนท่ีออกและ

เรียก 
ชําระแลว 

สวนเกิน 
มูลคาหุนสามัญ รวม 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม 

 
 สํารองตาม

กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 
      

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (20,915,159) 284,691,091 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 53,398,268 53,398,268 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  107,625,000 171,075,000 26,906,250 32,483,109 338,089,359 
 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554  

 
107,625,000 171,075,000 26,906,250 

(111,594,87
3) 194,011,377 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 90,679,714 90,679,714 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (20,915,159) 284,691,091 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 หนวย : บาท 

  
 

ทุนท่ีออกและ
เรียก 

ชําระแลว 

สวนเกิน 
มูลคาหุนสามัญ รวม 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม 

 
 สํารองตาม

กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 
      

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  107,625,000 171,075,000 26,906,250 55,059,662 360,665,912 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 70,328,978 70,328,978 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  107,625,000 171,075,000 26,906,250 125,388,640 430,994,890 
 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554  

 
107,625,000 171,075,000 26906,250 (45,366,569) 260,239,681 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 100,426,231 100,426,231 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  107,625,000 171,075,000 26,906,250 55,059,662 360,665,912 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2555 2554 2555 2554 
 
 
รายไดจากการขาย  1,891,173,513 1,870,087,896 1,848,079,644 1,832,053,638 

รวมรายไดจากการขาย  1,891,173,513 1,870,087,896 1,848,079,644 1,832,053,638 
 
ตนทุนขาย  (1,605,350,555) (1,550,669,118) (1,595,546,416) (1,561,891,182) 

รวมตนทุนขาย  (1,605,350,555) (1,550,669,118) (1,595,546,416) (1,561,891,182) 
กําไรข้ันตน  285,822,958 319,418,778 252,533,228 270,162,456 
 
รายไดอื่น      

กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา  - 31,396,414 - 31,396,414 
    อื่นๆ 18 90,929,000 73,443,637 91,392,832 74,310,147 

รวมรายไดอื่น  90,929,000 104,840,051 91,392,832 105,706,561 
 
คาใชจายในการขาย  (234,656,349) (245,408,585) (200,241,599) (205,394,231) 
คาใชจายในการบริหาร  (78,106,737) (72,434,815) (62,764,909) (54,320,928) 
ตนทุนทางการเงิน  (10,590,604) (15,735,715) (10,590,574) (15,727,627) 

รวมคาใชจาย  (323,353,690) (333,579,115) (273,597,082) (275,442,786) 
      
กําไรกอนภาษีเงินได  53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 
ภาษีเงินได  - - - - 
 
กําไรจากการดําเนินงานตอเน่ือง  53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น  - - - - 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 
 
การแบงปนกําไร      

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  - - - - 

  53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 
 
กําไรตอหุน      

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  0.50 0.84 0.65 0.93 
  จํานวนหุนสามัญถั่วเฉล่ีย  107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
      

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
หนวย : บาท 

 
       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2555 2554 2555 2554 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
    กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 53,398,268 90,679,714 70,328,978 100,426,231 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน     
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน 7,385,079 4,362,608 6,679,155 3,828,607 
คาเส่ือมราคาทรัพยสิน 30,388,023 30,520,096 29,736,024 29,892,840 
คาตัดจําหนาย 1,650,585 1,571,584 1,518,467 1,451,635 
ดอกเบี้ยจาย 10,590,604 15,735,715 10,590,574 15,727,627 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 1,500,000 - - - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน (72,487) - (72,487) - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 728,854 13,923,837 728,854 13,923,837 
หน้ีสูญ - 4,651 - - 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับบัญช ี (1,070,258) (173,742) (54,000) (36,000) 
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาโอนกลับบัญช ี (1,017,114) (445,598) (1,015,778) (280,186) 
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 697,825 601,512 655,035 601,512 
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 585,500 890,555 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน - - 999,900 - 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา - (31,396,414) - (31,396,414) 
กําไรจาการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (16,823,552) (1,585,192) (16,817,740) (1,222,196) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน
ดําเนินงาน 87,941,327 124,689,326 103,276,982 132,917,494 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
ลูกหน้ีการคา 15,290,742 43,667,493 13,954,257 7,166,093 
ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 10,459,381 (550,134) 10,459,381 (550,134) 
ลูกหน้ีอื่น-ท่ีไมเกี่ยวของกัน 3,216,849 (3,892,172) 3,040,072 (4,448,191) 
สินคาคงเหลือ 31,567,608 (63,896,809) 18,087,674 (55,518,555) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,915,308 586,513 3,906,362 524,898 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (428,868) (971,707) (1,960,525) (13,200) 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 64,021,020 (25,056,816) 47,487,221 (52,839,089) 
หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 11,399,057 21,514,731 4,069,610 23,596,522 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - ท่ีไมเกี่ยวของกัน (20,998,570) (50,388,309) (2,711,114) (50,388,308) 
จายผลประโยชนพนักงาน (2,582,458) (1,091,942) (2,582,458) (1,091,942) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (298,224) (1,070,485) 1,260,095 (2,637,865) 

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (12,480,195) (31,036,005) 36,133 (30,521,593) 
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน     

จายดอกเบี้ย (12,967,365) (15,556,662) (12,967,335) (15,548,574) 
รับเงินคืนคาภาษ ี - 423,913 - - 
จายภาษีเงินได (3,848,021) (1,918,696) (3,848,021) (1,917,781) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 122,666,766 51,545,060 133,984,980 32,090,456 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน       
เงินสดจายเพื่อซ้ือทรัพยสินถาวร (71,463,829) (29,710,185) (71,276,640) (29,504,715) 
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (196,602) (685,400) (131,600) (633,700) 
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร  219,617,402 1,612,438 219,611,560 1,249,438 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมการลงทุน 147,956,971 (28,783,147) 148,203,320 (28,888,977) 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (90,000,000) 20,000,000 (90,000,000) 20,000,000 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (61,860,900) (12,723,412) (61,860,900) (12,723,412) 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (26,168,208) (37,000,000) (26,168,208) (37,000,000) 

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (178,029,108) (29,723,412) (178,029,108) (29,723,412) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ 92,594,629 (6,961,499) 104,159,192 (26,521,933) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด  80,671,896 87,633,395 51,668,102 78,190,035 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 173,266,525 80,671,896 155,827,294 51,668,102 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 
ชื่อ   : บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
การจดทะเบียน  : เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 21  
                              พฤศจิกายน 2537 
ที่อยูสํานักงานใหญ  : เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัด 
                              สมุทรปราการ   
สาขา  : เลขที ่111 หมู 9 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556  
                              และไดจดทะเบียนยกเลิกสาขา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556    
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนต 
ผูถือหุนรายใหญ  : หาอันดับแรก ณ 31 ธันวาคม 2555 ไดแก  
     1. บริษัท จี เอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือหุนรอยละ 40.69 
     2. บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด ถือหุนรอยละ 19.13 
        3. บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด ถือหุนรอยละ 6.48 
        4. บรษิัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด ถือหุนรอยละ 5.45 
     5. ร.ต.ท.ชาญ   มนูธรรม ถือหุนรอยละ 2.50  
 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน 2554  
เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบ
ของรายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ 

 
2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และมาตรฐานการบัญชีใหม  ซึ่งไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2555  ดังนี้  

 
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง         วันที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 12 ภาษเีงินได 1 มกราคม 2556 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2556 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

1 มกราคม 2556 

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานบัญช ี   
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
1 มกราคม 2556 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยทีไ่มไดคิดคา
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

1 มกราคม 2556 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถือหุน 
 

1 มกราคม 2556 
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ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม    1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี  

การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 

1 มกราคม 2556 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนที่มีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ อยูระหวางการ
ประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

 
2.3 ในการจัดทํางบการเงินรวม ประกอบดวยงบการเงินของ บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท

ใหญ โดยเขาถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้ 
  
 สัดสวนการถือหุน 

รอยละ 
ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ 

บริษัท ยัวซาเซลล แอนด  
ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

 

99.99 ขายแบตเตอร่ีรถยนตและ 
รถจักรยานยนต 

ผูถือหุน, ควบคุมโดยกรรมการ 

2.4 รายการบัญชีระหวางกัน 
ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบการเงินรวมแลว 

 
2.5 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน อาจมีขอจํากัดดานลักษณะ 
ที่คอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทยอยที่นํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม 

 
3. สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 

3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
3.1.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 
3.1.2 รายไดคาเชาและบริการที่เก่ียวของในที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 
3.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลแลว 
3.1.4 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 
เดือน และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 
3.3 ลูกหนี้การคาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงลูกหนี้การคาดวยยอดสทุธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประมาณจาก
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ไมไดโดยพิจารณาจากลูกหนี้เปนรายตัว ฐานะการเงินและประสบการณใน
อดีต 

 
3.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรบัแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวาราคาทุน คํานวณโดยใชตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงโดยวิธีเขากอนออกกอน  

 
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุน หักคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี 
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3.6 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดข้ึนในชวงระหวางการกอสรางและหรือติดต้ังสินทรัพยถาวรเปนตนทุน
ของสินทรัพยและจะหยุดบันทึกและรับรูเปนคาใชจายเมื่อสินทรัพยนั้นสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

  
3.7 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา 

3.7.1 ที่ดิน แสดงในราคาทุน   
3.7.2 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี คาเสื่อมราคาคํานวณ

โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้ 
จํานวนป 

อาคารและสิ่งปลูกสราง  - โรงงานแหงที่ 1 20 - 33 
- โรงงานแหงที่ 2 20 - 50 

เครื่องจักรและอุปกรณ   - โรงงานแหงที่ 1 และแหงที่ 2  15 
เครื่องใชสํานักงานและเครื่องตกแตง 5 
ยานพาหนะ 5 
 
หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนตนไป ไมมีทรัพยสินโรงงานแหงที่ 2 แลว เนื่องจากมีการขายตามที่

กลาวในหมายเหตุขอ 9 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรวมตนทุนที่ประมาณในเบ้ืองตนสําหรับการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสถานที่ต้ัง

ของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของทีดิ่น อาคารและอุปกรณ  
และบริษัทฯ และบริษัทยอยไดคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจาก
กันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น นอกจากนี ้ ไดทบทวน
อายุการใชประโยชน มูลคาคงเหลือและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี 

 
3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป  

 
3.9 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนและสินทรัพยไมมี
ตัวตนตาง ๆ เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยจะเกิดการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมีราคาตํ่า
กวาราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทาง
ที่ลดลง 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใดจะสูงกวา
และจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี  

 
3.10  สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึกเปนสัญญา

เชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาในอัตราเสนตรง  
สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาระยะยาวที่เปนสัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคา 
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสญัญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะ
บันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 
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3.11 คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนผูบริหาร 

3.11.1 คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จํากัดโดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เก่ียวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะ
ผูบริหาร 
3.11.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน และผลประโยชนอ่ืนใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบริหารและใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  
อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนง เทียบเทาระดับ
บริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการ
ฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

 
3.12  ภาษีเงินได 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองจายในแตละปเปนคาใชจายทั้งหมดในงวดนั้นและคํานวณภาษี
เงินไดตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร  

  
3.13  ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลทีเ่กิดข้ึนจริงในภายหลัง จึงอาจแตกตาง
ไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินไดแก สํารองผลประโยชนของพนักงาน เปนมลูคาที่ประมาณการโดยผูเชี่ยวชาญ ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
และผูบริหารใหการรับรองการประมาณการในเรื่องนี้คอนขางมีความไมแนนอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลา
ยาวการประมาณการในเรื่องอ่ืนๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้  

 
3.14  ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน 
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสีย
ทรัพยากรทีม่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หาก
บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับคืนรายจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และ
บริษัทยอยจะรับรูรายจายไดรับคืนเปนสินทรพัยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เก่ียวของ 

 
3.15  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกควบคุมโดย
บริษัทฯ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน
ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 
3.16  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 

3.16.1 รายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทีเ่กิด
รายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ   ณ   วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

กําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป 
3.16.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Forward)ในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สิน และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกลาวซึ่งใชเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.17  กําไรตอหุน 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน   ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน   ซึ่งคํานวณโดยหาร

ยอดกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป  ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

3.18  เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     ลูกหนี้การคา    สินทรัพย

หมุนเวียนอ่ืน  หนี้สินทางการเงินในงบดุลประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและ
เงินกูยืมระยะยาว  ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ  

 
3.19  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชนของพนักงาน 

3.19.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอย จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการ

จายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดย
ผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ 
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
นัน้ 
3.19.2 ผลประโยชนของพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีผลประโยชนของพนังงานหลังจากการเลิกจางเพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ภายใตสมมติฐานเก่ียงกับ
เหตุการณในอนาคตที่บริษัทฯ และบริษทัยอยกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชน
ของพนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่
เก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุกปบริษัทฯ และบริษัทยอยไดมกีารทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม  
ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ียที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตอง
จายใหกับพนักงานในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม บริษัทฯและบริษัทยอย จะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน 

สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไวดังนี ้
ขอสมมติฐาน 
อัตราคิดลด 4.25% 
อัตราการเพิ่มเงินเดือน 4.50% 
อัตราการมรณะ 5.00% 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-43% 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

         
 หนวย : บาท

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม 
 2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

 

31 ธันวาคม 
 2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

เงินสด 
  

206,959  
 

185,885  
 

75,622  
 

94,363  
เงินฝากกระแสรายวัน 

 
95,000  

 
10,362,535  

 
57,000  

 
10,324,535  

เงินฝากออมทรัพย 
 

171,664,977  
 

68,832,190  
 

155,110,909  
 

41,249,204  

เช็ครอนําฝาก 
 

1,299,589  
 

1,291,286  
 

583,763  
 

                           
-   

 
รวม 

 
173,266,525  

 
80,671,896  

 
155,827,294  

 
51,668,102  
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5. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

5.1 ลูกหนี้การคา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

           
หนวย : บาท 

   
หมายเหต ุ

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

31 ธันวาคม 
2555 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2555 

 

31 ธันวาคม 
2554 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
               ยังไมถึงกําหนดชําระ 

  
4,411,933  

 
47,446  

 
146,387,004  

 
206,187,528  

     เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
  

343,206  
 

-   
 

30,040,979  
 

-   

 
   รวมกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 20.2 

 
4,755,139  

 
47,446  

 
176,427,983  

 
206,187,528  

กิจการอื่น 
               ยังไมถึงกําหนดชําระ 

  
158,386,881  

 
182,296,797  

 
93,780,416  

 
82,214,897  

     เกินกําหนดชําระ 
          

 
นอยกวา 3 เดือน 

  
12,899,238  

 
8,331,310  

 
7,807,733  

 
2,980,536  

 
มากกวา 3-6 เดือน 

  
1,246,235  

 
769,307  

 
-   

 
626,800  

 
มากกวา 6-12 เดือน 

  
6,111  

 
17,186  

 
-   

 
-   

 
มากกวา 12 เดือน 

  
30,360,005  

 
31,515,676  

 
1,203,361  

 
1,251,361  

 
   รวมกิจการอื่น 

  
202,898,470  

 
222,930,276  

 
102,791,510  

 
87,073,594  

     หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  

(26,047,250) 
 

(27,117,508) 
 

(1,203,324) 
 

(1,257,324) 

 
   กิจการอื่น - สุทธ ิ

  
176,851,220  

 
195,812,768  

 
101,588,186  

 
85,816,270  

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
   

181,606,359  
 

195,860,214  
 

278,016,169  
 

292,003,798  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวาหนึ่งปข้ึนไป 2 ราย  มีจํานวนเงิน 3.11 
ลานบาท ซึ่งลกูหนี้ดังกลาวมีที่ดินเปนหลักประกันและอยูระหวางผอนชําระและขายหลักประกันซึ่งผูบริหารเชื่อวา     เพียงพอกับมูล
หนี้ที่คงคางจึงไมไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 
5.2 ลูกหนี้อ่ืน - ที่ไมเก่ียวของกัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

        
หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

31 ธันวาคม 
 2555 

 

31 ธันวาคม 
 2554 

 

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม 
 2554 

ลูกหน้ีอื่น  
  

4,357,894  
 

3,632,773  
 

3,985,450  
 

3,632,649  
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอื่น 

 
(372,444) 

 
(373,144) 

 
            -    

 
-  

 
ลูกหน้ีการคาอื่น-สุทธ ิ

 
3,985,450  

 
3,632,773  

 
3,985,450  

 
3,632,649  

คาใชจายจายลวงหนา 
  

1,476,426  
 

4,336,201  
 

1,445,385  
 

4,300,975  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 

  
2,523,052  

 
3,109,369  

 
2,523,052  

 
3,001,575  

เงินทดรองจาย 
  

1,862,919  
 

749,416  
 

1,847,418  
 

622,241  
อื่นๆ 

   
167,236  

 
1,404,174  

 
167,236  

 
1,397,174  

 
รวม 

  
10,015,083  

 
13,231,933  

 
9,968,541  

 
12,954,614  
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6. สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

         
หนวย : บาท

   
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

 

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

สินคาสําเร็จรูป 
 

91,593,025  
 

115,158,763  
 

82,400,276  
 

91,900,580  
สินคาระหวางผลิต 

 
33,263,529  

 
41,277,057  

 
33,263,529  

 
41,277,057  

วัตถุดิบและวัตถุดิบกึ่งสําเร็จ 157,174,478  
 

159,930,942  
 

157,174,478  
 

159,930,942  
วัสดุส้ินเปลือง 

 
26,599,936  

 
25,843,080  

 
26,599,936  

 
25,843,081  

สินคาระหวางทาง 
 

2,378,066  
 

952,300  
 

2,378,066  
 

952,300  

 
รวม 

 
311,009,034  

 
343,162,142  

 
301,816,285  

 
319,903,959  

หัก  คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (504,879) 
 

(824,169) 
 

(451,761) 
 

(812,504) 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 
310,504,155  

 
342,337,973  

 
301,364,524  

 
319,091,455  

 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

           
หนวย : บาท

     
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

 

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 

                           
-   

 
1,670,373  

 

                           
-   

 
1,670,373  

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาเงินตราตางประเทศ 
 

                           
-   

 
2,382,601  

 

                           
-   

 
2,382,601  

เงินชดเชยภาษ ี
   

1,274,343  
 

1,236,034  
 

1,274,343  
 

1,236,034  
อื่นๆ 

    
891,127  

 
791,770  

 
855,392  

 
747,089  

 
รวม 

   
2,165,470  

 
6,080,778  

 
2,129,735  

 
6,036,097  

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
    

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ      หนวย : บาท 

ช่ือบริษัท 
   

สัดสวนการถือหุน ทุนชําระแลว   วิธีราคาทุน 

     

31 ธันวาคม 
2555/ 

 

31 ธันวาคม 
2555 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2555 

 

31 ธันวาคม 
2554 

     

31 ธันวาคม 
2554 

        บจ. ยัวซาเซลส 
แอนด 

  
99.99% 

        ดิสทริบิวช่ัน ยอดคงเหลือ 
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

999,900  
 

999,900  

   
คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน 

 
-   

 
-   

 
(999,900) 

  
   

รวม 
   

1,000,000  
 

1,000,000  
 

-   
 

999,900  
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2553 เพิ่มข้ึน  
จําหนาย/ 
ตัดบัญช ี

โอนเขา 
(ออก) ปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2554           
ราคาทุน : 
ท่ีดิน 71,522,905  -   -   -       -   71,522,905  
   อาคารและสิ่งปลูกสราง 342,190,720  1,011,769   -   4,852,516    -   348,055,005  
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 762,990,982  9,385,880  (169,013) 1,438,559  -   773,646,408  
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานกังาน 37,567,719  2,172,411  (911,148) 415,300       -   39,244,282  
    ยานพาหนะ  0  (4,976,618) -       -   5,747,556  

รวม 1,224,996,500  12,570,060  (6,056,779) 6,706,375  
                           

-   1,238,216,156  
คาเสื่อมราคาสะสม : 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง (129,719,217) (6,071,401) -             -     -   (135,790,618) 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (618,592,808) (21,524,799) 142,072  -      -   (639,975,535) 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (30,377,776) (2,615,014) 910,857  -         -   (32,081,933) 
    ยานพาหนะ  (10,124,517) (308,882) 4,976,604        -      -   (5,456,795) 

 
รวม (788,814,318) (30,520,096) 6,029,533   -         -   (813,304,881) 

    งานระหวางกอสราง 1,469,992  23,065,968         -   (6,706,375)      -   17,829,585  
    คาเผ่ือการดอยคาอาคาร (65,327,294)     -       -   31,396,414       -   (33,930,880) 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 372,324,880  408,809,980  

 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2554  มีจํานวน 30.52 ลานบาท 
 

 
คาเสื่อมสําหรับป 2555 มีจํานวน 30.38  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2554 เพิ่มข้ึน  
จําหนาย/ 
ตัดบัญช ี โอนเขา (ออก) ปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2555           
ราคาทุน : 
ท่ีดิน 71,522,905 10,604,364 (57,344,375) 150,000 - 24,932,894 
   อาคารและสิ่งปลูกสราง 348,055,005 1,048,259 (257,964,522) 5,717,030 (14,823,923) 82,031,849 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 773,646,408 20,738,697 (64,475,322) 31,574,091 (1,098,304) 760,385,570 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 39,244,282 2,457,214 (2,616,027) 42,600 (392,746) 38,735,323 
    ยานพาหนะ  5,747,556 - - - - 5,747,556 

รวม 1,238,216,156 34,848,534 (382,400,246) 37,483,721 (16,314,973) 911,833,192 
คาเสื่อมราคาสะสม : 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง (135,790,618) (4,170,882) 93,007,873 - 9,496,847 (37,456,780) 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (639,975,535) (23,201,741) 55,505,003 - 1,076,730 (606,595,543) 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (32,081,933) (2,764,465) 2,595,080 - 381,443 (31,869,875) 
    ยานพาหนะ  (5,456,795) (250,935) - - - (5,707,730) 

 
รวม (813,304,881) (30,388,023) 151,107,956 - 10,955,020 (681,629,928) 

    งานระหวางกอสราง 17,829,585 39,592,659 - (37,333,721) - 20,088,523 
    คาเผ่ือการดอยคาอาคาร (33,930,880) - 28,498,440 - 5,432,440 - 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 408,809,980 250,291,787 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2553 เพิ่มข้ึน  
จําหนาย/ 
ตัดบัญช ี โอนเขา (ออก) ปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2554           
ราคาทุน : 
ท่ีดิน 69,394,001 - - - - 69,394,001 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง 340,280,018 1,011,769 - 4,852,516 - 346,144,303 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 762,990,982 9,385,880 (169,013) 1,438,559 - 773,646,408 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 
    สํานักงาน 34,085,718 1,966,941 (911,148) 415,300 - 35,556,811 
    ยานพาหนะ  5,416,262 - (4,209,412) - - 1,206,850 

รวม 
 

1,212,166,981 12,364,590 (5,289,573) 6,706,375 - 1,225,948,373 
คาเสื่อมราคาสะสม : 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง (128,698,964) (5,975,866) - - - (134,674,830) 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (618,592,808) (21,524,799) 142,072 - - (639,975,535) 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 
    สํานักงาน (27,818,915) (2,334,228) 910,857 - - (29,242,286) 
    ยานพาหนะ  (5,358,304) (57,947) 4,209,402 - - (1,206,849) 

 
รวม (780,468,991) (29,892,840) 5,262,331 - - (805,099,500) 

    งานระหวางกอสราง 1,469,992 23,065,968 - (6,706,375) - 17,829,585 
    คาเผ่ือการดอยคาอาคาร (65,327,294) - - 31,396,414 - (33,930,880) 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 367,840,688 404,747,578 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2554 เพิ่มข้ึน  
จําหนาย/ 
ตัดบัญช ี โอนเขา (ออก) ปรับปรุง 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธันวาคม 

2555           
ราคาทุน : 
ท่ีดิน 6,939,400 10,604,364 (57,344,375) - - 22,653,990 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง 346,144,303 1,048,259 (257,964,522) 5,717,030 (14,823,923) 80,121,147 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 773,646,408 20,738,697 (64,475,322) 31,574,091 (1,098,304) 760,385,570 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 
    สํานักงาน 35,556,811 2,270,024 (1,967,549) 42,600 (392,746) 35,509,140 
    ยานพาหนะ  1,206,850 - - - - 1,206,850 

รวม 
 

1,225,948,373 34,661,344 (381,751,768) 37,333,721 (16,314,973) 899,876,697 
คาเสื่อมราคาสะสม : 
    อาคารและสิ่งปลูกสราง (134,674,830) (4,075,347) 93,007,873 - 9,496,847 (36,245,457) 
    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (639,975,535) (23,201,741) 55,505,003 - 1,076,730 (606,595,543) 
    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 
    สํานักงาน (29,242,286) (2,458,936) 1,946,632 - 381,443 (29,373,147) 
    ยานพาหนะ  (1,206,849) - - - - (1,206,849) 

 
รวม (805,099,500) (29,736,024) 150,459,508 - 10,955,020 (673,420,996) 

    งานระหวางกอสราง 17,829,585 39,592,659 - (37,333,721) - 20,088,523 
    คาเผ่ือการดอยคาอาคาร (33,930,880) - 28,498,440 - 5,432,440 - 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 404,747,578 246,544,224 

คาเสื่อมสําหรับป 2555 มีจํานวน 29.74  ลานบาท 

          
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
   

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณท่ีหักคาเส่ือมราคา
หมดแลวและยังคงใชงานอยูของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

  31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

  
         348.44 333.31 342.90 327.78 

 



 

   58 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

 
9.1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวบางแปลง ไดจดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารตามหมายเหตุ 11 

และ 13 
9.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯจําหนาย 

ทรัพยสินของโรงงานที่ 2 (เกตุเวย) ซึ่งประกอบดวย ที่ดินและอาคารทั้งจํานวน เครื่องจักรและอุปกรณบางสวนใหกับบริษัท  
ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด (บริษัทเก่ียวของกัน) ซึ่งมีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายที่ดิน และ
โอนกรรมสิทธิที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร และไดรับชําระเงินครบถวนแลว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และมี
การขายเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4 ป 2555 โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 201.93 ลานบาท มูลคาขายจํานวน 217.03 
ลานบาท มีผลตางจํานวน 15.10 ลานบาท 

อยางไรก็ตามทรัพยสินดังกลาวมีราคาประเมนิของผูประเมินอิสระซึ่งประเมินที่ดินโดยวิธีราคาตลาดและประเมิน
อาคารพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรโดยวิธีตนทุนทดแทน รวมจํานวน 206.48 ลานบาท ตามรายงานของผูประเมินอิสระ 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 การจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทฯ มีคาใชจาย ซึ่งประกอบดวย คาธรรมเนียมการโอน  
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมจํานวน 8.57 ลานบาท บริษัทฯ บันทึกบัญชีเปนคาใชจายบริหาร ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ในป 2555 บริษัทฯ มีการขายทรัพยสินใหกับกิจการที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัส-
ตรีส จํากัด และบุคคลภายนอกโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 0.87 ลานบาท มูลคาขายจํานวน 2.58 ลานบาท มีผลตาง
จํานวน 1.71 ลานบาท  

ป 2555 บริษัทฯ มีผลตางจากการขายทรัพยสินขางตนทั้งหมดรวมจํานวน 16.81 ลานบาท บริษัทฯ บันทึกบัญชี
เปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามหมายเหตุขอที่ 18 

  
10. สินทรัพยไมมีตัวตน 
  

   
งบการเงินรวม 

    
ยอดคงเหลือ ณ   เพิ่มขึ้น   จําหนาย/   โอนเขา(ออก) 

 
ยอดคงเหลือ ณ 

    

31 ธันวาคม 
2554       ตัดบัญชี   ปรับปรุง   

31 ธันวาคม 
2555 

      ราคาทุน : 
                     โปรแกรมคอมพิวเตอร 18,854,555  

 
196,602  

 
      -   

 
     -   

 
19,051,157  

  
รวม 

 
18,854,555  

 
196,602  

 
     -   

 
     -   

 
19,051,157  

       คาตัดจําหนายสะสม : 
          

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร (14,549,789) 

 
(1,650,585) 

 
     -   

 
     -   

 
(16,200,374) 

  
รวม 

 
(14,549,789) 

 
(1,650,585) 

 
     -   

 
     -   

 
(16,200,374) 

 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง 1,500,000  

 
     -   

 
     -   

 
(1,500,000) 

 
     -   

 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 5,804,766  

       
2,850,783  

 
คาตัดจําหนายสําหรับปมีจํานวน 1.65 ลานบาท 

 
คาตัดจําหนายสําหรับปมีจํานวน 1.52 ลานบาท 
 

    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ยอดคงเหลือ ณ   เพิ่มขึ้น   จําหนาย/   

โอนเขา
(ออก)   ยอดคงเหลือ ณ 

    

31 ธันวาคม 
2554       ตัดบัญชี   ปรับปรุง   

31 ธันวาคม 
2555 

      ราคาทุน : 
          

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 17,130,395  

 
131,600  

 
   -   

 
     -   

 
17,261,995  

  
        รวม 

 
17,130,395  

 
131,600  

   
      -   

 
17,261,995  

      คาตัดจําหนายสะสม : 
          

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร (13,159,061) 

 
(1,518,467) 

 
   -   

 
     -   

 
(14,677,528) 

  
        รวม 

 
(13,159,061) 

 
(1,518,467) 

 
   -   

 
     -   

 
(14,677,528) 

 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 3,971,334  

 
  

 
  

   
2,584,467  
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11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

         
หนวย : บาท

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม 
 2554 

 

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

เงินกูยืมระยะส้ัน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 70,000,000  
 

160,000,000  
 

70,000,000  
 

160,000,000  

 
รวม 

 
70,000,000  

 
160,000,000  

 
70,000,000  

 
160,000,000  

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแหงหนึ่งจํานวน 26.50 ลานบาท  

(เฉพาะกิจการ จํานวน 21.5 ลานบาท) คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และบริษัทฯ มีวงเงิน
สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่ออ่ืนจากธนาคารสองแหงจํานวนรวม 431 ลานบาท โดยไมมีหลักประกัน 

 
12. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน – ท่ีไมเก่ียวของกัน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

         
หนวย : บาท 

   
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม 
 2554 

 

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม 
 2554 

เจาหน้ีการคา 
 

218,553,168  
 

233,569,192  
 

218,553,168  
 

233,569,192  
คาใชจายคางจาย 

 
55,895,632  

 
63,221,228  

 
33,478,947  

 
30,249,764  

เจาหน้ีคาทรัพยสิน 
 

10,310,447  
 

7,333,083  
 

10,310,447  
 

7,333,084  
เงินรับลวงหนา 

 
3,066,348  

 
1,898,680  

 
2,925,132  

 
525,670  

เจาหน้ีสรรพากร 
 

1,518,395  
 

1,922,139  
 

689,833  
 

1,922,139  

 
รวม 

 
289,343,990  

 
307,944,322  

 
265,957,527  

 
273,599,849  

 
13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

           
หนวย : บาท 

     
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

31 ธันวาคม  
2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

 

31 ธันวาคม 
 2555 

 

31 ธันวาคม  
2554 

1. เงินกูยืมจากธนาคารแหงท่ีหน่ึง 
 

   -   
 

6,168,208  
 

   -   
 

6,168,208  
2. เงินกูยืมจากธนาคารแหงท่ีสอง 

 
25,000,000  

 
45,000,000  

 
25,000,000  

 
45,000,000  

  
รวม 

  
25,000,000  

 
51,168,208  

 
25,000,000  

 
51,168,208  

 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (20,000,000) 

 
(26,168,208) 

 
(20,000,000) 

 
(26,168,208) 

  
เงินกูยืมระยะยาว 

 
5,000,000  

 
25,000,000  

 
5,000,000  

 
25,000,000  

 
13.1 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงที่หนึ่งสองวงเงิน ดังนี ้

13.1.1 วงเงินที่ 1 วงเงิน 431 ลานบาท (เบิกใชแลว 330 ลานบาท) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2544 เพื่อกอสรางอาคาร
โรงงาน และซื้อเครื่องจักรสําหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวยจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดชําระคืนเงินตน 
24 งวด ทุกสามเดือนงวดละ 19.05 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2546 อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-
1.75 ชําระทุกสิ้นเดือน ตอมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงแกไขสัญญาใหมโดย
กําหนดชําระคืนเงินตนงวดละ 1.25 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2550 สิ้นสุดภายในมิถุนายน 2555 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR 

13.1.2 วงเงินที่ 2 วงเงิน 145 ลานบาท (เบิกใชแลวทั้งจํานวน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ
และเครื่องมือรวมทั้งปรับปรุงสายการผลิตที่โรงงานในนิคมเกตุเวย จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดชําระคืนเงินตน 16 
งวด ทุกสามเดือน งวดละ 9 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2549 อัตราดอกเบ้ียปแรกอัตราเงินฝากประจํา 
12 เดือน ปที่สองอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน บวก 2.50 ต้ังแตปที่สามเปนตนไปอัตราเงินฝากประจํา 
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12 เดือน บวก 3 ชําระทุกสิ้นเดือน ตอมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงแกไขสัญญา
ใหม โดยกําหนดชําระคืนเงินตนงวดละ 3 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2550 งวดสุดทายเดือนมิถุนายน 
2555 อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR และกําหนดใหบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูถือหุนใหญ
ในบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 40.69 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ธนาคารอนุมัติวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 100 ลาน
บาท และใหไถถอนหลักประกันเดิมที่เปนเครื่องจักรทั้งหมด 

เงินกูยืมขางตนคํ้าประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่โรงงานเกตเวยและยกผลประโยชนใน
กรมธรรมประกันภัยทรัพยสินดังกลาวใหกับธนาคารรวมทั้งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอยางเครงครัด ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ จายคืนเงินตนครบถวนแลว ดังนั้นวงเงินกูคงเหลือดังกลาวจึงถูกปด 
และบริษัทฯ ไดไถถอนหลกัประกันเงินกูตามที่กลาวทั้งหมดแลว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

13.2 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงที่สอง ดังนี ้
บริษัทฯ มีวงเงิน 100 ลานบาท (เบิกใชแลวทั้งจํานวน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 (เปนการเปลี่ยนจากวงเงินกูยืม

ระยะสั้นต๋ัวสัญญาใชเงนิ) กําหนดชําระคืนเงินตน 20 งวด ทุกสามเดือนงวดละ 5 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2552  
งวดสุดทายเดือนกุมภาพันธ 2557 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 7.10 ตอป กําหนดชําระทุกงวดสามเดือนพรอมเงินตน คํ้าประกันโดย
บริษัท จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น จํากัด 

 
14. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย  
หนวย : บาท 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม  

2555 
31 ธันวาคม  

2554 
31 ธันวาคม  

2555 
31 ธันวาคม  

2554 
เจาหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ 17,915,356  -   17,915,356  

                           
-   

เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เงินตราตางประเทศ 5,867,802  -   5,867,802      -   
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 4,201,553  3,043,278  3,836,627  2,576,533  
สํารองคาความเสียหาย 204,682  204,682  204,682  204,683  
เงินรับลวงหนา  -   1,056,500    -   -   
อ่ืนๆ 15,000  415,000    -   -   

รวม 28,204,393  4,719,460  27,824,467  2,781,216  
 
15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

15.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
    หนวย : บาท

งบการเงิน 
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 36,400,455  33,818,755  
ตนทุนโครงการปจจุบันและดอกเบ้ีย 7,385,079  6,679,156  
จายผลประโยชนที่พนักงาน (2,582,458) (2,582,458) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,203,076  37,915,453  
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15.2 คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

          
หนวย : บาท

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2555   2554 

 
2555   2554 

ตนทุนขาย  
  

4,994,489  
 

2,380,784  
 

4,994,489  
 

2,380,784  
คาใชจายในการขาย 

 
457,725  

 
399,598  

 
202,104  

 
173,603  

คาใชจายในการบริหาร 
 

1,932,865  
 

1,582,226  
 

1,482,563  
 

1,274,220  

 
รวม 

  
7,385,079  

 
4,362,608  

 
6,679,156  

 
3,828,607  

 
16. สํารองตามกฎหมาย 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาเงินสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
นีจ้ะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

ตามขอบังคับของบริษัทยอยกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปจนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนีจ้ะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
17. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงาน ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ของเงนิเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี ้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน  ธนชาต จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษทัยอยจายเงินสมทบเขากองทุนเปน
จํานวนเงิน 2.69 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.38 ลานบาท)  
 
18. รายไดอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

           
หนวย : บาท 

     
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
2555   2554 

 
2555   2554 

รายไดคาเชา 
   

4,144,785  
 

4,878,861  
 

5,025,489  
 

5,759,565  
รายไดคาบริการ 

   
10,503,284  

 
6,401,341  

 
11,044,048  

 
6,773,068  

รายไดจากการขายเศษวัสด ุ
  

46,062,682  
 

48,309,571  
 

46,062,682  
 

48,309,571  
กําไรจากการขายทรัพยสิน 

  
16,823,552  

 
1,585,192  

 
16,817,740  

 
1,222,196  

กําไรจากการปรับปรุงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 4,483,130  

 
11,438,353  

 
4,483,130  

 
11,438,353  

อื่นๆ 
    

8,911,567  
 

830,319  
 

7,959,743  
 

807,394  

 
รวม 

   
90,929,000  

 
73,443,637  

 
91,392,832  

 
74,310,147  

 
19. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายที่สําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ มีดังนี ้

           
หนวย : บาท 

     
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
2555   2554 

 
2555   2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และสินคาระหวางผลิต 

 
23,565,738  

 
(61,305,354) 

 
17,513,832  

 
(53,817,656) 

ซ้ือสินคาสําเร็จรูป 
   

103,822,671  
 

103,714,063  
 

103,822,671  
 

103,714,063  
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 

  
1,001,036,863  

 
1,142,139,198  

 
1,001,036,863  

 
1,142,139,198  

คาใชจายพนักงาน 
   

245,304,421  
 

209,493,698  
 

224,995,039  
 

188,700,175  
คาจางเหมาบุคลภายนอก 

  
32,170,890  

 
23,429,441  

 
32,170,890  

 
23,429,441  

ผลประโยชนพนักงาน 
  

7,385,079  
 

4,326,608  
 

6,679,155  
 

3,828,607  
 

 
          

หนวย : บาท 
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งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
2555   2554 

 
2555   2554 

            คาตอบแทนผูบริหาร 
  

17,930,365  
 

19,888,276  
 

16,288,998  
 

16,898,709  
คาตอบแทนกรรมการ 

  
1,995,500  

 
2,569,500  

 
1,995,500  

 
2,569,500  

ภาษีสรรพาสามิต 
   

151,322,146  
 

149,077,858  
 

151,322,146  
 

149,077,858  
คาไฟฟา 

   
75,371,371  

 
79,006,554  

 
75,371,371  

 
79,004,651  

คาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย 

  
32,038,608  

 
32,091,680  

 
31,254,491  

 
31,344,475  

คาสงเสริมการขาย 
   

15,509,181  
 

18,648,403  
 

1,193,485  
 

1,118,617  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 

  
37,185,729  

 
39,413,358  

 
36,830,348  

 
38,790,121  

คาสิทธ ิ
   

25,812,282  
 

22,945,979  
 

25,812,582  
 

22,945,979  
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
และรายการโอนกลับบัญชี 

 
(319,289) 

 
155,914  

 
(360,743) 

 
321,326  

ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 
  

585,500  
 

890,555  
 

-   
 

-   
คาขนยายทรัพยสิน 

   
6,637,758  

 
-   

 
6,637,758  

 
-   

คาใชจายในการขายทรัพยสิน 
  

8,570,628  
 

-   
 

8,570,628  
 

-   
 
20. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวของกันสรุปไดดังนี ้

20.1  

รายชื่อกิจการที่เก่ียวของกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  ผูจัดจําหนายแบตเตอรี่ยัวซา บริษัทยอย 99.99 % 

บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  ผลิตแบตเตอรี่ ถือหุนในบริษัทฯ 40.69 % 

บจ. นครหลวงกลการเซอรวิส  ขนสงยานยนต ถือหุนในบรษิัทฯ 19.13 % 

บจ. จีเอส ยัวซา แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตแบตเตอรี่ มีผูถือหุนรวมกัน 

บจ. มนูธรรมแมนชั่น แอนด ดีเวลลอปเมนท พัฒนาอสังหาริมทรัพย มีกรรมการรวมกัน 

บจ. ฟูยีเมอรแคนไทล  กิจการลงทุน มีกรรมการรวมกันและเปนผูถือหุน 

บจ. ยัวซา แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)  ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. จีเอส ยัวซา แบตเตอรี่ (สิงคโปร)  ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. พีที ยัวซา แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ทาทา ออโต คอมจีวาย แบตเตอรี่ไพรเวท ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ซีทงยี อุตสาหกรรม ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอรี่ ผลิตแบตเตอรี่ มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น กิจการลงทุน บริษัทใหญของกลุมบริษัท 
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20.2 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังนี ้

        
หนวย : บาท 

      
งบการเงินรวม 

20.2.1  สินทรัพยและหน้ีสินคงเหลือ 
  

2555 
 

2554 

 
ลูกหน้ีการคา 

      
  

บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล  
  

12,337  
 

47,446  

  
บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)  

  
          4,742,802  

 
          -   

   
รวม 

  
4,755,139  

 
47,446  

 
ลูกหน้ีอื่น - รายไดคางรับ 

     
  

บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
  

1,121,973  
 

11,479,293  

  
บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

  
             795,792  

 
897,852  

   
รวม 

  

            
1,917,765  

 
12,377,145  

 
เจาหน้ีการคา 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
  

13,658,708  
 

21,406,090  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

  
8,252,016  

 
           -   

 
เจาหน้ีอื่น 

      
 

คาสิทธิคางจาย 
      

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 

  
25,812,582  

 
22,945,979  

 
ดอกเบี้ยจายคางจาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
  

589,992  
 

2,344,850  

 
เงินรับลวงหนาคาขายทรัพยสิน 

     
  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
  

741,153  
 

           -   

   
รวม 

  
   49,054,451 

 
46,696,919  

 
 

        
หนวย : บาท 

      
งบการเงินรวม 

20.2.2  รายไดและคาใชจาย 
   

2555 
 

2554 

 
รายไดจากการขาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล ราคาตลาด 
 

256,890  
 

1,958,207  

  
บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) ราคาตลาด 

 
1,860,424  

 
2,082,121  

  
บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาตลาด 

 
46,687,764  

 
         10,410,450  

 
รายไดคาเชา  

      
  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 
 

5,213,852  
 

9,048,676  

 
รายไดคาบริการ  

      
  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 
 

26,638,758  
 

36,856,389  

 
รายไดคานายหนา 

      
  

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  ราคาท่ีตกลงรวมกัน/ 
 

1,990,246  
 

2,047,613  

    
ตามบันทึกขอตกลง 

    
 

รายไดอื่น 
      

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาท่ีตกลงรวมกัน/ 

 
16,355,865  

 
12,742,356  

    
ตามบันทึกขอตกลง 

    
 

ซ้ือสินคา 
      

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล ราคาตลาด 

 
83,783,470  

 
82,451,202  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาตลาด 

 
16,871,198  

 

                           
-   

 
คาสิทธิจาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล ตามสัญญา 
 

25,812,582  
 

22,945,979  

 
ดอกเบี้ยจาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล  ตามสัญญา 
 

2,141,970  
 

4,529,341  

 
คาใชจายอื่น 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 

                        -   
 

154,027  
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หนวย : บาท 

      
งบการเงินรวม 

20.2.3  รายการอื่น 
   

2555 
 

2554 

 
ขายสินทรัพยถาวร 

      
  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 

1,640,121  
 

      -   

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 

 
217,033,851  

 
                 -   

 
ซ้ือทรัพยสินถาวร 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล ราคาตลาด 
 

6,318,247  
 

2,418,347  
 
 

         
หนวย : บาท 

       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

20.2.4  สินทรัพยและหน้ีสินคงเหลือ 
   

31 ธันวาคม 
2555 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 
ลูกหน้ีการคา 

       
 

     บริษัทยอย 
       

  
บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

   
171,672,844  

 
206,140,082  

 
     กิจการเกี่ยวของอื่น 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
   

12,337  
 

47,446  

  
บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) 

   
4,742,802  

 
                 -   

   
รวม 

    
4,755,139  

 
47,446  

   
รวมลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  
176,427,983  

 
206,187,528  

 
ลูกหน้ีอื่น -  รายไดคางรับ 

       
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
    

116,727  
 

116,727  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

    
1,121,973  

 
11,479,293  

  
บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

    
      795,792  

 
    897,852  

 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

    
   2,034,492  

 
12,493,872  

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - ราคาทุน 

       
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
    

999,900  
 

999,900  

 
เจาหน้ีการคา 

        
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
    

13,658,708  
 

21,406,090  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

    
8,252,016  

 
            -   

 
เจาหน้ีอื่น 

        
 

คาสิทธิคางจาย 
        

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 

    
25,812,582  

 
22,945,979  

 
ดอกเบี้ยจายคางจาย 

        
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
    

589,992  
 

2,344,850  

 
เงินรับลวงหนาคาขายทรัพยสิน 

       
  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
    

741,153  
 

              -   

   
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

  
49,054,451  

 
46,696,919  
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หนวย : บาท 

      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

20.2.5  รายไดและคาใชจาย 
   

2555 
 

2554 

 
รายไดจากการขาย 

      
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
 

ราคาตลาด 659,795,358  
 

787,522,955  

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 

 
ราคาตลาด 256,890  

 
1,958,207  

  
บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) 

 
ราคาตลาด 1,860,424  

 
2,082,121  

  
บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) 

 
ราคาตลาด 46,687,764  

 
10,410,450  

 
รายไดคาเชา  

      
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
 

ตามสัญญา 880,704  
 

880,704  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 
ตามสัญญา 5,213,852  

 
9,048,676  

 
รายไดคาบริการ 

      
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
 

ตามสัญญา 816,764  
 

647,727  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 
ตามสัญญา 26,638,758  

 
36,856,389  

 
รายไดคานายหนา 

      
  

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  
 

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 1,990,246  
 

2,047,613  

 
รายไดอื่น 

      
  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
 

ราคาท่ีตกลงรวมกัน/  16,355,865  
 

12,742,356  

     
บันทึกขอตกลง 

   
 

ซ้ือสินคา 
      

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 

 
ราคาตลาด 83,783,470  

 
82,451,202  

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 
ราคาตลาด 16,871,198  

 
               -   

 
คาสิทธิจาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
 

ตามสัญญา 25,812,582  
 

22,945,979  

 
ดอกเบี้ยจาย 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล  
 

ตามสัญญา 2,141,970  
 

4,529,341  

 
คาใชจายอื่น 

      
  

บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน 
 

ราคาท่ีตกลงรวมกัน                       -   
 

154,027  
 

20.2.6  รายการอื่น 
    

 
ขายสินทรัพยถาวร 

      
  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 

1,640,121 
 

                     -   

  
บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 

 
217,033,851 

 
                     -   

 
ซ้ือทรัพยสินถาวร 

    
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล ราคาตลาด 
 

6,318,247 
 

2,418,347  
 

20.3 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
        

            
หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

    
ยอดคงเหลือ    

เพิ่มขึ้น 

  

(ลดลง) 

  ขาดทุนจาก   ยอดคงเหลือ  

    

ณ วันท่ี 31   
  

อัตรา
แลกเปล่ียน 

 

ณ วันท่ี 31  

    

ธันวาคม 2554  
  

ท่ียังไมเกิดขึ้น
จริง 

 

ธันวาคม 
2555 

 
งบการเงินรวม 

          
 

เงินกูยืมระยะส้ัน 
          

 
บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล  181,871,046  

 
             -   

 
(61,860,900) 

 
(15,843,786) 

 
104,166,360  

  
รวม 

 
181,871,046  

 
            -   

 
(61,860,900) 

 
(15,843,786) 

 
104,166,360  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         
 

เงินกูยืมระยะส้ัน 
          

 
บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล  181,871,046  

 
             -   

 
(61,860,900) 

 
(15,843,786) 

 
104,166,360  

  
รวม 

 
181,871,046  

 

                          
-   

 
(61,860,900) 

 
(15,843,786) 

 
104,166,360  
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20.3.1 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ต้ังแตป 2550 - 2551 รวม 3 วงเงิน

จํานวนรวม 570 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย LIBOR +1 เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อใชเพื่อใชเปนทุน
หมุนเวียน ครบกําหนดชําระไมเกิน 1 ป ต้ังแตวันเริ่มกูจนถึงปจจุบัน ผูใหกูไดขยายเวลาชําระคืนเปนคราวๆ
ระยะเวลาคราวละ 1 ป ซึ่งบริษัทฯ ไดทยอยจายคืนเงินกูบางสวน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
บริษัทฯ มีเงินกูยืมคงเหลือดังนี ้

  

วงเงิน 
จํานวน
วงเงิน 

 

  
จํานวนเงินคงเหลือ (ลานบาท) 

    

  
วันท่ีขยายระยะเวลาชําระคืน 

  

(ลานเยน) 
 

2555 
 

2554 
 

2555   2554 

1  320  
 

235  
 

245  
 

9/8/2556 
 

12/8/2555 
2  170  

 
- 

 
130  

 
- 

 
25/5/2555 

3  80  
 

56  
 

66  
 

13/3/2556 
 

14/9/2555 

 
570 

 
291 

 
441 

     
20.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (SWAP) กับสถาบันการเงิน

แหงหนึ่งในวงเงิน 100 ลานบาท สําหรับเงินตนของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันดังกลาวขางตน ซึ่ง
ประกอบดวย 
 

วันท่ีในสัญญา 
จํานวนเงิน 

ระยะเวลา 
จํานวนเงินตาม
สัญญา SWAP 

(บาท) 

 จํานวนเงินตาม
อัตราซ้ือ 
(บาท) 

 ผลตางจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

(บาท) (ลานเยน)   

8 สิงหาคม  2555 235 8 สิงหาคม 2555 - 9 สิงหาคม 2556 97,313,500  
 

82,434,240  
 

(14,879,260) 

14 กันยายน  2555 56 14 กันยายน 2555 - 13 มีนาคม 2556 22,680,000  
 

19,643,904  
 

(3,036,096) 

รวม  291 
   

119,993,500  
 

102,078,144  
 

(17,915,356) 
 

21. ภาษีเงินได 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิแตไมมีภาษีเงินไดเนื่องจากใชประโยชนทางภาษ ี

จากผลขาดทุนสะสมที่ยกมา และไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25
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22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่และดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

         
หนวย : พันบาท

    งบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 
    

ผลิตภัณฑแบตเตอรี ่
ผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑ   
ผลิตภัณฑแบตเตอรี ่

ผลิตภัณฑ 
  

      แบตเตอรี ่   
รายการ 

  
  

  
ตลาด

ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 
ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม ตลาด รวม ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 
ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม 
  ผูบริโภค     ผูบริโภค   

ระหวางกัน 
ผูบริโภค     

                  

                 รายไดจากการขาย 908,727 658,864 264,608 15,881 1,848,080 702,889 2550,969 (659,796) 908,727 701,957 264,608 15,881 1,891,173 
  ตนทุนขาย   (774,342) (553,298) (255,280) (12,627) (1,595,547) (672,297) (2,267,844) 662,493 (774,342) (563,102) (255,280) (12,627) (1,605,351) 
  กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน 134,385 105,566 9,328 3,254 252,533 30,592 283,125 2,697 134,385 138,855 9,328 3,254 285,822 

  
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจาก
การดอยคา     

- - - - 
    

- 

  รายไดอื่น     91,393 1,234 92,627 (1,698)     90,929 
  คาใชจายในการขาย 

    
(200,242) (34,414) (234,656) - 

    
(234,656) 

  คาใชจายในการบริหาร     (62,765) (17,707) (80,472) 2,365     (78,107) 

  
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได     

80,919 (20,295) 60,624 3,364 
    

63,988 

  ตนทุนทางการเงิน 
    

(10,590) (2) (10,592) 2 
    

(10,590) 
  ภาษีเงินได 

    
- - - - 

    
- 

  กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ     70,329 (20,297) 50,032 3,366     53,398 

                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
             

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ
    

246,544 3,748 250,292 - 
    

250,292 
  สินทรัพยอื่น     764,369 103,228 867,597 (172,827)     694,770 
  รวมสินทรัพย 

    
1,010,913 106,976 1,117,889 (172,827) 

    
945,062 

 
บริษัทมิไดแสดงสินทรัพยจําแนกตามสวนงานเน่ืองจากบริษัทใชสินทรัพยรวมกันในทุกสวนงาน 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554                  หนวย : พันบาท 

    งบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 
    

ผลิตภัณฑแบตเตอร่ี 
ผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑ   
ผลิตภัณฑแบตเตอร่ี 

ผลิตภัณฑ 
  

      แบตเตอร่ี   
รายการ 

  
  

  
ตลาด

ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 
ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม ตลาด รวม ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 
ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม 
  ผูบริโภค     ผูบริโภค   

ระหวางกัน 
ผูบริโภค     

                  

               
  รายไดจากการขาย 747,460 786,845 264,464 33,285 1,832,054 825,557 2,657,611 (787,523) 747,460 824,879 264,464 33,285 1,870,088 
  ตนทุนขาย   (595,507) (686,794) (255,671) (23,919) (1,561,891) (775,493) (2,337,384) 786,715 (595,507) (675,572) (255,671) (23,919) (1,550,669) 
  กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน 151,953 100,051 8,793 9,366 270,163 50,064 320,227 (808) 151,953 149,307 8,793 9,366 319,419 

  
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจาก
การดอยคา     

31,396 
 

31,396 
     

31,396 

  รายไดอื่น 
    

74,310 688 74,998 (1,555) 
    

73,443 
  คาใชจายในการขาย 

    
(205,394) (40,014) (245,408) - 

    
(245,408) 

  คาใชจายในการบริหาร     (54,320) (19,507) (73,827) 1,393     (72,434) 

  
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได     

116,155 (8,769) 107,386 (970) 
    

106,416 

  ตนทุนทางการเงิน 
    

(15,728) (8) (15,736) - 
    

(15,736) 
  ภาษีเงินได 

    
- - - - 

    
- 

  กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
    

100,427 (8,777) 91,650 (970) 
    

(90,680) 

               
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

             
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ

    
404,747 4,062 408,809 - 

    
408,809 

  สินทรัพยอื่น 
    

705,855 169,489 875,344 (210,662) 
    

664,682 
  รวมสินทรัพย 

    
1,110,602 173,551 1,284,153 (210,662) 

    
1,073,491 
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23. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
ความเสี่ยงสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะไมสามารถชําระภาระผูกพันทางการเงิน เชน การจายชําระเจาหนี้

พนักงาน บริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากสภาพคลองโดยไดจัดทําวงเงินสินเชือ่กับสถาบันการเงินหลายแหงและการขยายเงินกูยืมระยะสั้นเปน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่ง นอกจากนี้เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยการตออายุ
เงินกูยืมเมื่อถึงกําหนดชําระ 

 
23.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  
และบริษัทยอยเพื่อปองกันความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมฐีานของลูกคาที่หลากหลาย 
บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกคาเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในงบการเงิน 

 
23.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสงผลกระทบตอดอกเบ้ีย-
จายของบรษิัทฯ ในงวดปจจุบันและในปตอไป บริษัทฯ คาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียที่เปลี่ยนแปลงไปตอการ
ดําเนินงานของบรษิัทฯ  

บริษัทยอยคาดวา จะไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียที่เปลี่ยนแปลงไปตอการดําเนนิงานของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท
ยอยไมมีเงินกูยืมที่มีสาระสําคัญ 

ขอมูลเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย และวันครบกําหนดชําระไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เก่ียวของแลว  
 

23.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ ในงวดปจจุบันและในปตอ ๆ ไป 
ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

(SWAP) และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศในสวนที่บริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  (Forward) จากสถาบันการเงิน
สามแหงรวม จํานวน 300 ลานบาท  

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญา 
ปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

 

รายการ 
วงเงิน 

Forward 
(ลานเยน)  

สกุลเงิน 
  

จํานวนเงิน 
  

สวนที่ปองกัน 
ความเสี่ยง 

  สวนที่ไมได
ปองกันความ

เสี่ยง       
ลูกหนี้การคา USD 1,129,943              -   1,129,943  
รายไดคานายหนาคางรับ USD 26,188             -   26,188  
เจาหนี้การคา JYP 299,325,967  201,332,427  97,993,540  

USD 155,849            -   155,849  
ดอกเบ้ียคางจาย     JYP   1,648,209    3,370,000           -   

 
23.5 มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 
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24. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

24.1 ภาระผูกพัน 
24.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญารายจายฝายทุนจํานวน13.72 

ลานบาท และจํานวน 5.72 ลานบาทตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 13.72 ลานบาท และจํานวน 4.52 
ลานบาท) 

24.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาคาเชาและคาบริการจํานวน 
9.81 ลานบาท และจํานวน 3.49 ลานบาทตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1.20 ลานบาทและจํานวน 1.40 
ลานบาทตามลําดับ) 

24.1.3 บริษัทมีภาระที่ตองจายคาสิทธิใหแกบริษัททีเ่ก่ียวของกัน ซึ่งคํานวณจากยอดขายและปจจัยอ่ืนประกอบ 
24.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานระยะยาวสําหรับรถยนตโดยมี

คาเชา ที่ตองจายภายใตสัญญาเชา ดังนี้ 
 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2555 2554 2555 2554 

ไมเกินหนึ่งป 2,558,786  2,388,039  2,558,786  2,388,039  
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 5,622,766  4,351,352  5,622,766  4,351,352  

รวม 8,181,552  6,739,391  8,181,552  6,739,391  
 

24.2 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
24.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน จากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน 

จํานวนเงิน 9.39 ลานบาท และ 15.48 ลานบาท ตามลําดับ  
24.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารใหบริษัทยอย จํานวน 5 ลานบาท 
24.2.3 บริษัทฯ ถูกฟองในคดีแรงงานสามคดี โดยศาลแรงงานไดตัดสินใหบริษัทฯ แพสองคดี บริษัทฯ ไดย่ืนอุทธรณและคดี 

ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา สวนอีกคดีหนึ่งอยูระหวางการพิจารณาของศาล มูลฟองรวม 10.59 ลาน
บาท 
 

25. สิทธิและหนาท่ีในการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1740/2543 และรวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสิทธิที่ไดรับโดยสังเขปมีดังนี ้
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ 
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเปนที่นําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต เพื่อการสงออกเปน

ระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก  
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหนึ่งป  นับแตวันนําเขาครั้งแรก  
 ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาเจ็ดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

ซึ่งคือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2546 โดยรวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอยได  
 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได จะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึน 

ในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 5 ป 
โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปหนึ่งหรือหลายปก็ได  

 บริษัทไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินรอยละหาของรายไดจากการสงออกที่เพิ่มข้ึน จากปกอนเปนระยะเวลาสิบปนับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และรายไดจากการสงออกของปนั้น ๆ จะตองไมตํ่ากวารายไดจากการสงออก
เฉลี่ยของสามปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก  

 ผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลจากบริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผล ที่จะไดรับจากบรษิัท
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกประการหนึ่งดวย  

 บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน  
 สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวไดหมดอายุแลวตามเงื่อนไข บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมขอตออายุในบัตร

สงเสริมการลงทุนดังกลาวและเมื่อ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ใหยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนแลว เนื่องจากขายทรัพยสินที่โรงงานเกตุเวย ตามหมายเหตุขอ 9 
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26. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของเงินทุนที่เหมาะสม  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้ 
 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 1.80  2.77  1.35  2.08  
 
27. เหตุการณภายหลังวันท่ีรอบระยะเวลารายงาน 
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อจายเงินปน
ผลแกผูถือหุน 107,625,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 5.38 ลานบาท  
 
28. การจัดประเภทบัญชีใหม 
  งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม ดังนี ้ 

          
หนวย : บาท 

      
งบการเงินรวม 

      

กอนจัดประเภท
ใหม 

 
จัดประเภทใหม 

 

หลังจัดประเภท
ใหม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 
       หน้ีสิน 

          
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

25,290,829  
 

21,406,090  
 

46,696,919  

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -ท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
329,350,412  

 
(21,406,090) 

 
307,944,322  

      
354,641,241  

 
 -   

 
354,641,241  

งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
      

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
(31,064,009) 

 
52,578,740  

 
21,514,731  

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -ท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
2,190,431  

 
(52,578,740) 

 
(50,388,309) 

      
(28,873,578) 

 

                               
-   

 
(28,873,578) 

 

          
หนวย : บาท 

      
งบเฉพาะกิจการ 

      

กอนจัดประเภท
ใหม 

 
จัดประเภทใหม 

 

หลังจัดประเภท
ใหม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 
       หน้ีสิน 

          
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

25,290,829  
 

21,406,090  
 

46,696,919  

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -ท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
295,005,939  

 
(21,406,090) 

 
273,599,849  

      
320,296,768  

 

                               
-   

 
320,296,768  

งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
      

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
(28,982,218) 

 
52,578,740  

 
23,596,522  

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -ท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
2,190,432  

 
(52,578,740) 

 
(50,388,308) 

      
(26,791,786) 

 

                               
-   

 
(26,791,786) 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 
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