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ขอมูลท่ัวไปของบริษัท  
 

 รายละเอียดเก่ียวกับบริษัท 
ชื่อบริษัท   :  บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  : 0107537002672(เดิมเลขที่ บมจ.514) 
ประเภทธุรกิจ  : ผูผลิต, ผูจําหนาย และนําเขาแบตเตอร่ี 
 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญและโรงงานที่ 1  

:  เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ตําบล ทายบานใหม 
อําเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 
โทรศัพท 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769‐7349 

 

สถานที่ต้ังโรงงานที่ 2    
: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย เลขที่ 111 หมู 9 

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2419 
โทรศัพท 038-575528-32 โทรสาร 038-575533 
 

Home page : www.yuasathai.com 
 

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

 รายละเอียดการถือหุนของบริษัทฯ 
- บรษัิทยอย (บรษัิท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทรบิวิชัน่ จาํกดั) 

  บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนจํานวน 99,990  หุนคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระเต็มมูลคาแลว โดยบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนผูบริหารทางการตลาด และเปนตัวแทนจําหนาย
แบตเตอร่ีรถยนต แบตเตอรี่รถจักรยานยนต ในประเทศ แตเพียงผูเดียว 

- ขอมลูบรษัิทยอย 
  บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเปนบริษัท
จํากัดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บจ (5)1049/2540 
 

ประเภทธุรกิจ     จําหนายแบตเตอร่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 
การจายเงินปนผล    ตามมติที่ประชุมผูถือหุน 
รอบบัญชี      1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
ผูสอบบัญชี     นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ  จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
จํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น  7 ราย 

- คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
1.  ร.ต.ท.ชาญ   มนูธรรม 
2.  นายพรจักร  มนูธรรม 
3.  นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ 
4.  นายฮิโรชิ  ทาเทอิวะ 
5.  นายคัทซึม ิ  นากาโตะ 

 
 
 
 

http://www.yuasathai.com/
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- บคุคลท่ีอางอิงอืน่ 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    
    62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888  
 

ผูสอบบัญชี     นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
สํานักงาน ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

      โทรศัพท 0-2259-5300  โทรสาร 0‐2260-1553 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน    บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 
      231 อาคาร ธนชาติ ปารคเพลส ชั้น 5 ถนนราชดําริห  
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 

   โทรศัพท 0-2126-8300   
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่
จักรยานยนต ภายใตชื่อ YUASA เพ่ือจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งยังเปนผูนําเขาแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงใชเปนแหลง
พลังงานสํารองในอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้บริษัทฯยังทําการผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ 
พัฒนาขึ้นเองอันไดแก "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัทฯ ตองจายคาสิทธิ (Royalty  Fee) ใหแกบริษัทรวมทุน    
(บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) ซ่ึงจะคิดเปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเปนรอยละจาก
ยอดขายสําหรับแบตเตอร่ีชนิดไมตองการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด 
 ในการขายสินคาของบริษัทฯ น้ัน การขายภายในประเทศในตลาดทดแทน (Replacement  Equipment Market) ทาง
บริษัทฯจะจัดจําหนายผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทลูกที่บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 และ ในการขายใน
ตลาดตางประเทศที่อยูนอกเหนืออาณาเขตประเทศ (ยกเวน ลาว กัมพูชา พมา) น้ัน การจัดจําหนายของบริษัทฯภายใตเครื่องหมาย
การคา "YUASA" บริษัทฯตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทรวมทุน ซ่ึงโดยปกติบริษัทรวมทุนจะชวยหาตลาดสงออกใหบริษัทฯในอกีทาง
หน่ึง โดยบริษัทรวมทุนอาจจะซ้ือของทั้งจํานวนจากบริษัทฯหรือคิดเปนคานายหนาในการขาย นอกจากน้ันหากเปนการขายสินคาภายใน
อาณาเขตของบริษัทฯ หรือการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาอื่นๆ บริษัทฯ สามารถจัดจําหนายไดโดยอิสระ 

โครงสรางบริษัทท่ีเกี่ยวของ (ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2555) 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
                                 
 
 
 
 
 
          
                 
        
 
 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด 
  
 บรษัิท จเีอส ยัวซา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั (GYIN) ถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 โดยเปนบริษัทยอยของ    บริษัท 
จีเอสยัวซา คอรปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุน ทั้งน้ีบริษัทดังกลาวเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง ยัวซา คอรปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนผู
ถือหุนเดิมของบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จํากัด  
  
 
  
 
 

บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

บริษัท จีเอส ยัวซา อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(GYIN) ตระกูล มนูธรรม 

บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มนูธรรม แมนชั่น แอนด   
ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

 

77.00% 100.00%

บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด

5.45%

92.30% 

3.45%  40.69%

99.99%

19.13%6.48%
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
                         หนวย : (พันบาท) 

2552                    2553 2554 
รายละเอยีด 

รายได % รายได % รายได % 
บมจ. ยวัซาแบตเตอรี ่ประเทศไทย("บรษัิท")       
1. จําหนายแบตเตอรี ่รถยนต 

- ตลาดรถใหม (OEM) 160,068.63 10.01 251,616.72 13.70 204,563.18 10.53 

- สงออก 180,990.51 11.32 186,586.05 10.16 219,722.69 11.31 

- สงออกผานตัวแทน* 33,080.00   2.07 30,273.75    1.65 32,186.73 1.66 
- อื่น ๆ 329.62 0.02 7.24 0.00 114.54 0.01 
2. จําหนายแบตเตอรีจั่กรยานยนต       
- ตลาดรถใหม (OEM) 220,449.24 13.78 286,731.92 15.61 396,054.80 20.38 
- สงออก 45,607.17   2.85 106,164.08   5.78 110,922.21 5.71 
- สงออกผานตัวแทน* 1,570.10 0.10 3,995.10 0.22 5,590.26 0.31 
- สงออกอื่นๆ 229.48 0.01 410.88 0.02 4.45 0.00 
3. จําหนายแบตเตอรีส่าํรองไฟ       
- ในประเทศ 13,425.58 0.84 20,476.68 1.11 76,279.47 3.92 
- ตางประเทศ - - - - - - 
รวมรายไดจากการขาย  655,750.33 41.00 886,262.42 48.25 1,045,798.33 53.81 
รายไดอื่น  117,415.42 7.34 66.697 3.63 72,158.49 3.71 
รวมรายไดบรษัิทฯ 773,165.75 48.34 952,960.26 51.88 1,117,956.82 57.52 

 
บรษัิท  ยวัซาเซลส แอนด ดิสทรบิิวช่ัน 
จํากดั (บริษัท ถือหุนรอยละ 99.99) 

      

1. จําหนายแบตเตอรี ่รถยนต       
- ตลาดทดแทน (REM) 653,029.83 40.83 707,778.35 37.79 615,617.39 31.68 
2. จําหนายแบตเตอรีจั่กรยานยนต       
- ตลาดทดแทน (REM) 147,799.57 9.24 192,544.05 10.28 189,329.87 9.74 
3. แบตเตอรีส่าํรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย 24,057.92 1.50 16,834.92 0.90 20,360.45 1.05 
รวมรายไดจากการขาย  824,887.32 51.57 917,157.32 48.97 825,361.71 42.47 
รายไดอื่น  1,443.86 0.09 2,710.14 0.14         231.01 0.01 
รวมรายไดบริษัทยอย 826,331.18 51.66 919,867.46 49.12 825,574.72 42.48 

ยอดรวม 1,599,496.93 100.00 1,872,827.22 100.00 1,943.531.53 100.00 
 

ท่ีมา  ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ   *เปนการจําหนายในประเทศใหแกตัวแทนจําหนายเพ่ือการสงออก 

 
การเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญในปท่ีผานมา 

 

ในป 2554 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมสําหรับแบตเตอรี่ที่ใชกับหนวยงานราชการ รุน 7DHR ความจุขนาด 6V  200Ah 
สําหรับตลาดในประเทศและตางประเทศ ไดมีการออกแบบผลิตภัณฑเปนแบบฝา 2 ชั้น(Double  Lid)ในแบตเตอร่ีรุน  MF  2000 
นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑในแบตเตอรี่รุน N70 (65D31) และมีการเปล่ียนรูปแบบกลองผลิตภัณฑในแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐาน 
(Conventional) ทุกรุน นอกจากนั้นเพ่ือเปนการปรับโครงสรางการผลิตและลดตนทุนการผลิตของบริษัท รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติเสนอใหผูถือหุนพิจารณาขายทรัพยสินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยใหกับ
บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญคร้ังที่ 1/2555 ไดมีมติใหจํานายทรัพยใหกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ทั้งน้ี
บริษัทอยูระหวางดําเนินการเตรียมการเพื่อยายทรัพยสินบางสวนกลับมาติดต้ัง ณ โรงงานที่ 1 ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ประมาณปลายป 2555 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศในป 

2554 เมื่อเทียบกับป 2553  มียอดการผลิตรถยนตลดลงกวารอยละ 11.37 สาเหตุมาจากการขาดแคลนช้ินสวนในชวงกลางป 2554 
จากการเกิดแผนดินไหวที่ประเทศญ่ีปุน และการเกิดอุทกภัยใหญในประเทศไทยชวงปลายป 2554 ทําใหผูผลิตบางรายจําเปนตองหยุดการ
ผลิตกวา 3-4 เดือน และไดเริ่มการผลิตอีกคร้ังหน่ึงในกลางเดือนธันวาคม 2554  ในขณะที่มียอดการผลิตรถจักรยานยนตเพ่ิมขึ้นกวา
รอยละ 0.89 แมวาจะไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554  

สําหรับการจําหนายภายในประเทศและการสงออกรถยนตมีอัตราลดลง สาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลงทําใหไม
สามารถรองรับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ ในดานการจําหนายภายในประเทศและการสงออกรถจักรยานยนตและ
ชิ้นสวนมีอัตราเพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 8.72 และรอยละ 21.25 ตามลําดับ 

สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผูผลิตหลักจํานวน 5 ราย จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในป 2554 เมื่อ
เทียบกับป 2553 ที่ผานมา พบวาการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก มีอัตรา
ลดลงรอยละ 1.65 รอยละ 0.006 และรอยละ 4.33 ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา  

แบตเตอร่ีเปนสวนประกอบสําคัญ ในการเปนแหลงพลังงานในรถยนตและจักรยานยนต ซ่ึงนอกจากจะใชเปนชิ้นสวนติดยาน
ยนตแลวยังใชเปนชิ้นสวนทดแทน ดังน้ันปริมาณการใชแบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณรถยนตและรถจักรยานยนต
นอกจากน้ันการเพ่ิมการบริโภคแบตเตอร่ี เพ่ือการเกษตรและการพาณิชยอื่นๆ เชน เปนแหลงพลังงานไฟฟาเพ่ือการดักจับหรือลาสัตว 
เพ่ือรถเข็นขายของ เพ่ือการดูโทรทัศนในเขตที่ไฟฟาไมถึง ซ่ึงยังมีการใชงานอยูจํานวนหน่ึงแตตลาดการใชงานหลักยังคงเปนเพ่ือการ ใช
งานเพ่ือรถยนต และจักรยานยนต 

ผูผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการรวมลงทุนโดยบริษัทตางชาติ (ประเทศญ่ีปุน)  กับผูผลิตไทย และไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทรวมทุนโดยลักษณะบริษัทรวมทุน จะไดรับประโยชนจากความสัมพันธอันใกลชิดกับบริษัทผูผลิตรถยนต
สัญชาติ ญ่ีปุนการผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการผลิตแบตเตอรี่เพ่ือใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตซ่ึงเปน
แบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผลิตจะเริ่มใหความสนใจในการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม (Industrial  Battery) 
ซ่ึงใชเปนพลังงานสํารองในโรงงาน อาคารสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอรมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบันยังตองนําเขาแบตเตอรี่ชนิดน้ีอยูและมี
แนวโนมความตองการสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ มคีวามจําเปนตองใชแบตเตอร่ีชนิดสํารองระบบไฟ
(Power Supply) มากขึ้น 

ในป 2554 ที่ผานมามีภาวการณแขงขันที่รุนแรงทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดสงออก  ประกอบกับราคาตนทุน
วัตถุดิบหลักมีมูลคาผันผวนและเพ่ิมสูงขึ้นในชวง 8 เดือนแรกของป 2554 และเริ่มทยอยลดลงในชวง 4 เดือนสุดทายของป 2554 ทั้งน้ี
บริษัทไดปรับราคาขายใหเพ่ิมขึ้นในชวงแรกใหสอดคลองกับตนทุนตะกั่ว ในขณะที่ชวงปลายป บริษัทจําเปนตองจัดทําแผนสงเสริมการขาย
และลดราคาสินคาในบางตลาดเพ่ือใหสอดคลองกับราคาตะกั่วที่ปรับลดลง นอกจากน้ันบริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
บุคลากร และปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานใหดีขึ้น นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน รวมทั้งไดพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมที่มีตนทุนตํ่า แตประสิทธิภาพคงเดิมเขาสูตลาด ทั้งน้ีการแขงขันในดานตางๆ ที่สําคัญๆ ในชวงปที่ผานมา มาจาก การ
แขงขันดานราคา และการแขงขันดานสงเสริมการขาย 

โดยในดานการสงเสริมการขาย แมวาตนทุนวัตถุดิบจะเพ่ิมขึ้นในชวง 8 เดือนแรกของป ผูผลิตในตลาดทดแทน
ภายในประเทศแตละรายยังคงพยายามหาชองทางการขยายตลาด เพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาด ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันดานการตลาด
และการสงเสริมการขายคอนขางสูง เชน การใหสวนลดพิเศษ และการสรางความสัมพันธกับลูกคาในรูปแบบตางๆ เปนตน  
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ปจจัยความเส่ียง  
 

1. ปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ราคาวัตถุดิบเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมตนทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอยางย่ิงราคา ตะกั่วและราคาพลาสติก ซ่ึง
เปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยตนทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิตรวม 
สําหรับการจัดซ้ือตะกั่วน้ัน ผูขายจะยืนยันราคาในการสั่งซ้ือลวงหนา 1 เดือนกอนสงของ โดยราคาจะอางอิงจากตลาด London Metal 
Exchange นอกจากน้ีราคาตะก่ัวยังอางอิงกับราคานํ้ามันในตลาดโลกซ่ึงเพ่ิมขึ้นและผันผวนมาโดยตลอด ต้ังแตป 2546 เปนตนมา
จนถึงป 2554 โดยราคาตะก่ัวบริสุทธิ์โดยเฉล่ียในป 2554 อยูที่ระดับ 2,398 เหรียญตอตัน เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2553 ที่ราคาเฉล่ียอยูที่
ระดับราคา 2,146 เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 2554 ราคาตะกั่วบริสุทธ์ิในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่ระดับ 2,568 เหรียญตอตัน 
และไดปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองจนถึงสิ้นป โดยตะกั่วบริสุทธ์ิ ในเดือนธันวาคม 2554 มีระดับราคาโดยเฉล่ียลดลงเหลือเพียง 2,011 
เหรียญตอตัน ทั้งน้ีในชวง 8 เดือนแรกซ่ึงราคาตะกั่วบริสุทธ์ิมีระดับราคาที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับป 2553 บริษัทพยายามที่จะปรับราคา
สินคาเพ่ือชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศแมวาบริษัทจะมีการปรับ
ราคาสินคา แตดวยขอจํากัดในการแขงขัน ทําใหบริษัทตองจัดแผนสงเสริมการขาย ทําใหราคาที่ปรับเพ่ิมขึ้นบางสวนถูกชดเชยดวย
คาใชจายในการสงเสริมการขายดังกลาว อยางไรก็ตามนอกจากการปรับราคาสินคาเพ่ือใหสอดคลองกับความผันผวนของวัตถุดิบแลว 
บริษัทยังไดกระจายความเสี่ยงดวยการควบคุมการจัดเก็บสต็อกตะกั่ว และทําสัญญาซ้ือขายระยะสั้นกับผูขายหลายราย 
 

2. ปจจยัความเสีย่งจากการพ่ึงพิงบรษัิทรวมทุน 
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษัทรวมทุน จําแนกเปน 2 ดานหลักๆ ไดแก ดานเทคโนโลยี และดานการตลาด  
บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) โดยมีสัญญา

ใหความชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาเปนรายป ทั้งน้ีถาไมมีการแกไขสวนหน่ึงสวนใดใน
สัญญา ใหถือวาสัญญาจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปตอป และในการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทไดมีการจายคาตอบแทนในรูป
คาสิทธิ์ (Royalty  fee) มาโดยตลอด โดยมีการคํานวณคาสิทธ์ิเปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุก
เครื่องหมายการคา และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอรี่ชนิดไมตองมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทกุชนิด ทัง้น้ี
บริษัทไดรับการตอสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุนติดตอกันเปนระยะเวลากวา 49  ปมาแลว 

ดานตลาดตางประเทศ บริษัทดําเนินการจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา "YUCON"  "THUNDERLITE" 
โดยผานการวางแผนการจําหนายของบริษัทเอง สวนการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" ในตางประเทศน้ันบริษัท
สามารถกระทําไดโดยตรงภายในอาณาเขตที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อันไดแก ประเทศกัมพูชา 
ลาว และพมา นอกเหนือจากพ้ืนที่ดังกลาวแลว บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือ
ไมใหเกิดความขัดแยงกับการจําหนายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษัทยังมีนโยบายเนนการทําตลาดแบตเตอร่ี
ในตางประเทศภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง อันไดแก "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพ่ิมขึ้น ในป 2554 บริษัทมีการ
สงออกสินคาโดยผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทในเครือเปนเงินรวม 14.45 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 5.46  ของยอดสงออกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 0.77 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท 

 

3. ปจจัยความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคานอยราย 
ยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตสําหรับตลาดรถใหม (OEM) บริษัทมีการจําหนายใหแกลูกคา 2 รายคิดเปนปริมาณรอยละ 94.23  

และ 5.66 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ใหแกลูกคาเปนบางราย 
เพ่ือเปนการโฆษณาบริษัทในทางออม ขณะเดียวกันลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตรถยนตเองก็ตองการแบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงเชื่อถือได ราคา
ยุติธรรมและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธที่มีมายาวนานระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุนและบริษัทแมของลูกคา อีกทั้ง
ความสัมพันธอันดีของบริษัท กับลูกคาเอง  ดังน้ันการที่ลูกคาทั้ง 2 รายจะยกเลิกการสั่งซ้ือจากบริษัทจึงมีความเปนไปไดนอย 

สําหรับแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตสําหรับตลาดรถใหม (OEM) บริษัท มีการจําหนายใหกลุมลูกคารายหน่ึงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 91.29 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด การพ่ึงพิงลูกคานอยรายในตลาด
แบตเตอรี่รถจักรยานยนตน้ีเน่ืองจากลูกคาเปนผูนําในตลาดรถจักรยานยนตและมีสวนแบงตลาดรถจักรยานยนตสูงถึงรอยละ 70-75 
ของตลาดภายในประเทศ จากการเปนบริษัทคูคาที่ทําธุรกิจกันมานานต้ังแตลูกคาเริ่มกอต้ังโรงงานผลิตในประเทศไทยประกอบกับราคาที่
จําหนายใหลูกคาถือเปนราคาตลาดที่ยุติธรรมและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุน รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิต
แบตเตอร่ีทําใหโอกาสที่ลูกคาจะยกเลิกการสั่งซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษัทมีความเปนไปไดนอย 

 

4. ปจจัยความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต เปนธุรกิจที่ไมมีความซับซอน มีความเปนไปไดที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามา แยงสวน

แบงตลาด โดยในป 2554 มีผูประกอบการรายใหมเขามากอต้ังโรงงานและจะเร่ิมผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีรถยนตในชวงตนป 2555 
อยางไรก็ตามในปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม) และ REM (ตลาดทดแทน
ภายในประเทศ) วาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และบริษัท ไดเตรียมมาตรการรองรับการแขงขันที่สูงขึ้น โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการ
ผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่าเพ่ือสนองความตองการของลูกคา และยังรักษาความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ ทํา
สัญญาการคากับผูวาจางผลิตบางราย และรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาปจจุบัน   และหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหมผาน
รานคารูปแบบ Modern Trade รวมทั้งเพ่ิมความยืดหยุนในการผลิต เพ่ือใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางสม่ําเสมอ 
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5. ปจจยัความเสีย่งจากรายไดและเงินกูท่ีเปนเงนิสกลุตางประเทศ 
ในป 2554 ที่ผานมาบริษัทมีรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศเปนมูลคา  7.79  ลานดอลลารสหรัฐ  ในการวางแผนการขายของ

ฝายขายตางประเทศจะเปนการประมาณการการขายในรูปสกุลเงินบาท และในการขายที่ผานมาจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไวประมาณรอยละ 5-10 ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีการสํารองเผื่อความผันผวนของคาเงินไวแลว ในกรณีที่
คาเงินบาทแข็งคากวาที่ประมาณการไวทางผูบริหารของบรษัิทจะมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงมูลคามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการ
ราคาขายและบริษัทไดนํานโยบายการปองกันความเสี่ยงมาใชเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน    

นอกจากน้ันบริษัทไดกูยืมเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคารวม 441 ลานเยนจาก 
บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) โดยหน้ีสินดังกลาวบริษัทไดปองกันความเสี่ยงดวยการซ้ือสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาไวกับธนาคารแลว 
 

6.  ปจจยัความเสีย่งจากการขาดสภาพคลองทางการเงนิ 
  ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินของบริษัทยังคงมีตอเน่ืองในชวงที่ผานมาเน่ืองจากราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และ
การขาดทุนอยางตอเน่ืองในชวงหลายปที่ผานมา ในป 2554  จึงยังคงมีปญหาสภาพคลองอยูบางโดยเฉพาะในชวงทีเ่กดิปญหาแผนดินไหว
กลางป 2554 และการเกิดปญหานํ้าทวมใหญของประเทศไทยในปชวงปลายป 2554 ซ่ึงทําใหผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตลดการ
สั่งซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษัท อยางไรก็ตามในปที่ผานมา หากยกเวนรายการปรับปรุงจากการดอยคาของสินทรัพยและการปรับปรุงคาเสื่อม
ราคาจากการประเมินอายุการใชงาน บริษัทยังสามารถทํากําไรและมีสภาพคลองสวนเกินที่สามารถชําระเงินคืนหน้ีเงินกูบางสวนได 
นอกจากน้ันเพ่ือใหมีสภาพคลองเพียงพออยางตอเน่ือง บริษัทไดควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 
โดยเฉพาะการใชวัตถุดิบ และการลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดคาใชจายที่ไมจําเปน โดยใชจายเงินที่มีใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทและเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน บริษัทไดจัดทําวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและขอรับการ
สนับสนุนเงินกูจากบริษัทรวมทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองอีกทางหน่ึง ซ่ึงก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยมีการตออายุสัญญาเงินกูเมื่อ
ครบกําหนดชําระเงินคืน 

 

7.  ปจจยัความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหน่ึงในป 2554 ตอเน่ืองจนถึงป 2555 มาจากการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงอุปทานดาน

แรงงานเติบโตไมทันกับความตองการแรงงานเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว ปญหาดังกลาวทําใหบริษัทตองปรับเพ่ิมคาแรงงาน
และสวัสดิการเพ่ือจูงใจใหพนักงานเขาทํางานกับบริษัท ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนคาแรงงานที่สูงขึ้นเชนกัน การเพ่ิมขึ้นของตนทุนแรงงาน
ดังกลาวอาจจะเกินกวาการเพ่ิมขึ้นของ productivity ซ่ึงทําใหอุตสาหกรรมสูญเสียการแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจในตางประเทศ 
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โครงสรางการจัดการและการถือหุน  
 
1.  โครงสรางการถอืหุน 
          รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือ  และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน              
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 

  รายชือ่ผูถือหุน  จาํนวนหุน  สดัสวนการถือหุน(%) 
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  3,708,800 3.45 

  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) นางพักตรรําไพ วัฒนกูล 213,900 0.20 

  5) นายกิตติพงศ  มนูธรรม  76,400 0.07 

  6) น.ส.กรกมล  มนูธรรม  73,900 0.07 

  7) พ.ต.ท.วราวุฒิ  มนูธรรม  32,900 0.03 

  8) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม  32,900 0.03 

  9) นายอมร  มนูธรรม  7,500 0.01 
6.  นายโคอิชิ  อูเอดา 2,093,700 1.95 
7.  นายโสภณ มิตรพันธพานิชย  1,132,000 1.05 
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  900,400 0.84 
9.  นางกมลทิพย เมธีธนวิจิตร 800,000 0.74 
10.  นายทรงชัย ตรงสุจริตสิน 540,000 0.50 
  รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก  86,505,620 80.38 

  ผูถือหุนรายยอย  21,119,380 19.62 

  รวมผูถือหุนท้ังหมด  107,625,000 100.00 
หมายเหตุ ครอบครวัมนูธรรม เปนผูถือหุนหลักของ บริษัทนครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 
 

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

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 คณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนาประวัติกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ประกอบดวย 
1. ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม    ประธานกรรมการ 
2. นายพรจักร  มนูธรรม    กรรมการ 
3. นายปราโมทย  มนูธรรม    กรรมการ 
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ  กรรมการ 
5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ    กรรมการ 
6. นายเออิชิโระ คาโตะ   กรรมการ 
7. นายคัทซึม ิ นากาโตะ    กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน   กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. นายโยธิน วิมุกตายน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
12. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  
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หมายเหตุ  
1. นายเออิชิโระ คาโตะ ในลําดับที่ 6 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน นายโทรุ โบโมโตะ   ที่ลาออกจากการดํารง   
   ตําแหนงกรรมการ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554  
2. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ในลําดับที่ 4 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน อะคิโอะ ฟูรูกาวา ที่ลาออกจากการ 
   ดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  
 

  การถวงดุลอาํนาจของกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย  

‐  กรรมการที่เปนผูบรหิาร    2 ทาน 
  ‐  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร   6 ทาน 
  ‐  กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ทาน 

สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารมีทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบ
ที่เปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 33.33 สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารประกอบดวย 
 1.ร.ต.ท.ชาญ    มนูธรรม    ประธานกรรมการ 
 2.นายพรจักร    มนูธรรม    กรรมการ 
 3.นายปราโมทย    มนูธรรม    กรรมการ 
 4.นายฮิโรชิ   ทาเทอิวะ  กรรมการ 
 5.นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ   กรรมการ 
 6.นายเออิชิโระ   คาโตะ  กรรมการ 
 

 กรรมการผูมอีาํนาจลงนามของบริษัทฯ 
  ประกอบดวย รอยตํารวจโทชาญ  มนูธรรม หรือ นายพรจักร  มนูธรรม ลงลายมือรวมกับ นายคัทซึมิ นากาโตะ หรือ นาย
ทาเคโอะ ยามาโมโตะ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 

อาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสมํ่าเสมอ (Accountability  to 
Shareholders)  รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะ 
กรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปน้ี เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปน        
ผูพิจารณาอนุมัติ 

1. คณะกรรมการมหีนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor   

    and Supervise)  ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิม 
    มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน   (Maximize Economic Value and  

    Shareholders’ Wealth)  โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 
2. พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
3. ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. คณะกรรมการจะดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน    (Internal Control)   และการตรวจสอบภายใน   (Internal  
    Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
6. ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดําเนินการดวยคาใชจาย 
ของบริษัท 

7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน ควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนด  
   กลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการและการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่  
จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขดัแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกัน    
ของผูถือหุนทุกราย 

8. คณะกรรมการจะจัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพ่ือชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และ    
   ชวยใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 
9. เสนอแตงต้ังและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 

   10. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบทีส่ําคัญตอฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน ยุทธศาสตรการ 
ทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 
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 11. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทแม ,  บริษัทยอย    หรือบริษัทรวม   กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน    ตองขอมติที ่
       ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผูถือหุน (ถามีสาระสําคัญ) 

12. คณะกรรมการจะจัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ  (Code of Corporate Conduct)  จริยธรรม   ทาง 
     ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
13. ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม 
14. มกีารเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน 
15. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยดวยความเสมอภาค 

 

2.2 คณะผูบรหิาร 
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูแตงต้ังคณะผูบริหารซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใน

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
คณะผูบริหารที่ปฏิบติังานดานตางๆ ภายในบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย 2 ทานดังน้ี 
1.นายคัทซึม ิ นากาโตะ    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.นายศุภวัส  พันธุวัฒน    ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

 โดยมี นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ  เปนเลขานุการคณะผูบริหาร 
 

 อาํนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบรหิาร มดัีงตอไปน้ี 
  กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุม 
ทั้งน้ีการมอบอํานาจใหคณะผูบริหารดําเนินการน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

1. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 
2. พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินจากอํานาจการสั่งการของฝายงานน้ันๆ  
3. พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือหรือจัดจางที่เกินอํานาจของกลุมงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอํานาจอนุมัติคาใชจายและ  
   จัดซ้ือจัดจางในวงเงินไมเกินไมเกิน 5 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ 
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทําธุรกิจใหมในขั้นตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 
5. พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6. เปนผูอนุมัติขั้นสดุทายสําหรับกรณีดังตอไปน้ี 
 6.1 การเปล่ียนแปลงแหลงจัดซ้ือวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศ 
 6.2 การเปล่ียนแปลงหรือกําหนดราคาขายพิจารณาขั้นตนในการพิจารณาขึ้นคาจาง และเงินรางวัลประจําปของพนักงาน 
     เจาหนาที่บริษัทฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ 
 7. พิจารณาขั้นตนในการพิจารณาขึ้นคาจางและเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาที่บริษัทฯกอนนําเสนอคณะกรรมการ     
    เพ่ืออนุมัติ 
8. พิจารณาความดีความชอบ แตงต้ัง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร 
9. มีอํานาจกระทําการตามระบุในขอบังคับการทํางาน 

   10. มีอํานาจในการลงนามในนามของบริษัทฯ     ในหลักฐานการขายตางๆและมีอํานาจในการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการ 
   แทนไดเมื่อไมสามารถทําไดเปนการชั่วคราว 

          11. อํานาจอนุมัติตางๆ    ที่กลาวมา  ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกัน เปนไปตามนิยามของ 
                สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
   

  2.3 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 ของกรรมการทัง้คณะ 
และบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ (รายละเอียดดูในประวัติของ
กรรมการแตละทานประกอบ) 

 

อาํนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1)  สอบทานใหบรษัิทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง      โดยทั่วไปและมีการเปดเผยอยาง           
     เพียงพอ 
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2) สอบทานใหบรษัิทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control)  และการตรวจสอบภายใน  (Internal  Audit)  ที่ 
เหมาะสมและ     มีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงต้ัง   

     โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน 
3)  สอบทานใหบรษัิทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4)  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนผูสอบ 
     บัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน     หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ 
     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6)  สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูสอบบัญชี 
7)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท    ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดย 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
       แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
7.7) ความเห็นหรอืขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
7.8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป         ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมาย 
      จากคณะกรรมการบริษัท 

8)  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามรีายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
     อยางมีนัย สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของ   
     บริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

8.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.2) การทุจริตหรอืมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
8.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมาย    
      ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน รายการหรือการกระทําตามดังกลาวขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย 
9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 นิยามของกรรมการอสิระ 
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ี 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่   
 อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน  ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา  ผูมีอํานาจควบคุมของ  
   บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจาก 
   การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา  คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  
  รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบคุคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูม ี
    อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจ 
   เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน   รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ   กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการ 
   อิสระ หรือผูบริหารของผูทีม่ีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
 ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน 
 ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอาํนาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี   ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  
 บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม 
 นอยกวา 2 ป 
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ 
 คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุม 
 กิจการของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพน 
 จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือ 
 หุนรายใหญของบริษัท 
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุน 
 รายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง    หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน   พนักงาน   ลูกจาง  ที่ปรึกษาที่รับ 
 เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ  1  ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ 
 อยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท   บริษัทยอยบริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
 ความขัดแยง 
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท         ทั้งน้ี โดยทั่วไปการแสดง 

 ความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ไดมอบหมายโดยไมคํานึงผลประโยชนใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมอยูภายใต
สถานการณใด ๆ ที่อาจบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา 

    

   ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม  1  ถึง 9   ขางตนแลว  กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหสอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองที่เกี่ยวของ ของบริษัท บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ  
(Collective Decision) ได และรายงานเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 

 

  คณะอนุกรรมการ 
บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูล

คาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากําหนด 
กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 บทบาทหนาท่ีเลขานุการบรษัิท 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังให  นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารงานของ

บริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบรษัิท 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย   ระเบียบและขอบังคับตางๆ   ของบริษัทและติดตามใหมีการปฏิบัติ 
   ตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญใหแกกรรมการบริษัทไดรับทราบ 
2. จัดเตรียมเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท   และการประชุมผูถือหุน    รวมทั้งหนังสือนัดประชุม   ใหเปนไปตาม 
   ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผูถือหุนรวมทั้งติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามมติของ 
   ที่ประชุมน้ันๆ  
4. เปดเผยขอมูลและขาวสารตางๆ  ที่เปนจริงใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือนักลงทุนไดรับทราบที่ทันตอเหตุการณ 
5. เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลทีต่องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
6. ดําเนินการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

3.   วิธีคัดเลอืกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการ 
 บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบรษัิทฯ โดยไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
(Nominating  committee) ทั้งน้ีบริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ    ประสบการณ  วิสัยทัศน  ความสามารถ       และอุปนิสัยและ 
   นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง     ขอบังคับของบริษัทฯ        กําหนดใหกรรมการตองพนจากตําแหนงอยางนอย 

จํานวนหน่ึงในสาม  (1/3)  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนตําแหนงกลับ
เขาเปนกรรมการอีก   ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซ่ึงในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเลือกต้ัง  บริษัทฯ จะ
จัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ 
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ทั้งน้ี ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคน  จะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม   (1)    เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน 
    กรรมการ ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  
3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา   เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน กรรมการที่   
    จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน 
    เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

4.   คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
                ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 17 ป 2554 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2554 ไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนดังน้ี 

 

การกาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ    
                                    หนวย : บาท 

กลุม  ตําแหนง  คาเบีย้ประชมุ ครัง้/คน  คาตอบแทน  ป/คน คาตอบแทนรายไตรมาส/คน 
ประธาน  12,500  ‐  ‐ คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการ  10,000  ‐  ‐ 
ประธาน  12,500  100,000  5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  10,000  80,000  5,000 

นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี ของงบการเงินรวม 

 

คาตอบแทนและจํานวนครัง้ในการเขาประชุมของคณะกรรมการบรษัิทในป 2553 - 2554 มรีายละเอียดดังน้ี 
                     หนวย : บาท 

การเขารวมประชมุ/การประชุมท้ังหมด(ครัง้)ตอปรายชือ่คณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุ 
ป 2553 

เบีย้ประชมุ 
ป 2554  วาระปกติ (ป2553)  วาระปกติ(ป2554) 

1.ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม  30,000  -  4/9  0/13 
2.นายพรจักร มนูธรรม  52,500  120,000  7/9  13/13 
3.นายอะคิโอ ฟูรูกาวา  30,000  7,500  4/9  1/13 
4.นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ  -  -  -  0/13 
5.นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 7,500  65,000  1/9  8/13 
6.นายคัทซึมิ นากาโตะ  67,500 142,500 9/9  13/13 
7.นายศุภวัส พันธุวัฒน  60,000  110,000  8/9  12/13 
8.นายโทรุ โบโมโตะ  37,500  27,500  5/9  3/13   
9.นายเออิชิโระ คาโตะ  -  30,000  -   3/13 
10.นายปราโมทย มนูธรรม  67,500  120,000  9/9  13/13
11.ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ    80,000       140,000  8/9          13/13 
12.ผ.ศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี 12,500 - 1/9  -
13.นายโยธิน วิมุกตายน  87,500  122,500  9/9  11/13
14.นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 62,500  140,000  7/9  13/13
15.ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 55,000  140,000  6/9  13/13

รวม 650,000     1,165,000 - -
หมายเหตุ 

กรรมการผูซ่ึงลาออกและมีการแตงต้ังใหมเพ่ือทดแทน มีรายชื่อดังตอไปน้ี 
1. นายเออิชิโระ คาโตะ ในลําดับที่ 9 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท  แทน  นายโทรุ โบโมโตะ    ที่ลาออกจากการดํารง   
   ตําแหนงกรรมการ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554  
2. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ในลําดับที่ 4 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท  แทน  อะคิโอะ ฟูรูกาวา    ที่ลาออกจากการ 
   ดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 
3. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล ในลําดับที่ 14 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน ผศ.ศภุลักษณ   
เลิศแกวศรี ที่พนตําแหนงตามวาระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553  

4. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล ในลําดับที่ 15  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  
21 เมษายน 2553 
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 คาตอบแทนของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบรหิาร และผูบรหิารของบรษัิทฯ 
                                    หนวย : บาท 

หมายเหตุ   คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยคาใชจายของ บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี และบริษัทยอย ทั้งน้ีคาตอบแทนดังกลาวไมไดรวมกับ
คาใชจายในสวนพนักงานของบริษัทฯ 
 

 คาตอบแทนและจํานวนครัง้ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมตรวจสอบในป 2554 มรีายละเอียดดังน้ี 
               หนวย : บาท 

 

หมายเหตุ   1. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล ในลําดับที่ 4 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน  
     ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี ที่พนตําแหนงตามวาระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 
   2. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล ในลําดับที่ 5  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              
                       เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553  
 

คาตอบแทนอ่ืน 
  ‐ไมมี‐ 
 

5.  การปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เน่ืองจากเล็งเห็นวาการมีบรรษัทภิบาลที่ดีจะ

ทําใหเกิดความโปรงใสและเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนสวนสําคัญในการสงเสริมกิจการของบริษัท ใหมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมั่นคงตอไป ตลอดจนเพ่ือใหสอดรับ
กับนโยบาย ของรัฐบาล และเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

 5.1 นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 
1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธนโยบายและแผนงานที่สําคัญของบริษัท โดยจะ 
   พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและมีการวางแนวทางการบริหารการจัดการที่มีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติ และปกปองผลประโยชนตลอดจนการเปดเผยขอมูล ตอผูถือหุนและผูมีสวน 
   ไดเสียอยาง เทาเทียมกันเปนธรรมตอทุกฝาย 
3. คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทาง  การกํากับดูแล 
   กิจการที่ดีของบริษัท  
4. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงาน  ที่จะสราง 
   ความเจริญเติบโตและมูลคาเพ่ิมใหแกธุรกิจ ในระยะยาวที่ย่ังยืนภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ   
   บริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
5. คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบรหิาร / ผูบรหิารของบริษัท 
รายละเอียด 

จาํนวน 10 ทาน/ป 2553 จาํนวน 10 ทาน/ป 2554 
1. เงินเดือน 13,637,970 15,261,600 
2. คาเบี้ยประชุม 1,348,000 517,000 
3. โบนัส  1,626,430  1,950,301 
4. สวัสดิการอ่ืนๆ   1,978,318  2,592,656 

คาตอบแทน
รายปและรายไตรมาส 

คาเบีย้ประชมุ การเขารวมประชมุ/
ประชมุท้ังหมด(ครัง้)

ตอป 
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553  ป 2554
1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ  100,000  120,000  120,000  230,000  16/16  20/20 

2. ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี  29,110  -  45,000  -  6/16  - 
3. นายโยธิน วิมุกตายน 100,000  100,000  120,000  180,000  16/16  19/20 
4. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 65,890  100,000  75,000  190,000  10/16  20/20 
5. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล  65,890  100,000  67,500  190,000  9/16   20/20 
รวม 360,890  420,000  427,500  790,000  - - 
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7. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการดําเนินงาน   ดานความโปรงใสสามารถตรวจสอบได     และมีการเปดเผยขอมูล 
   สารสนเทศแกผูทีเ่กี่ยวของอยางถูกตองตามกําหนดเวลา 
8. บริษัทมีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางขางตน บริษัท จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกับทางตลาดหลักทรัพย ที่กําหนดขึ้นในป 2550 โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังตอไปน้ี 

 

5.2. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  6.5.2.1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
  6.5.2.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

  6.5.2.3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholder) 
  6.5.2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
  6.5.2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

5.2.1 สทิธขิองผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปองกันสิทธิขัน้พ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก การซ้ือ ขาย หรือ

โอนหุน สิทธิในการไดรับสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุม สิทธิในการรวมตัดสินใจในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและ
มีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนอันไดแก 
1. มีสทิธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และประชุมวิสามัญผูถือหุน ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ 
2. มีการเผยแพรหนังสือนัดประชุม, วาระการประชุม   และขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทกอน 
   จัดสงเอกสาร  ประมาณ 1 เดือน  พรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติ 
   ของผูถือหุน 
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  หรือขอซักถาม ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับบรษัิทไดลวงหนากอนการ 
   ประชุมผูถือหุน โดยสงมาที่      planning@yuasathai.com     ของฝายนโยบายและแผนงาน   ซ่ึงอยูในความ   
   ดูแลของเลขานุการบริษัทฯ 
4. บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคน ใชสิทธิโดยการมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุนได โดยบริษัท 
   มีการแตงต้ังกรรมการอิสระไวใหเปนตัวแทน หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นๆ เปนตัวแทนเขารวมประชุมในกรณีที่ไม 
   สามารถเขาประชุมดวยตนเองได 
5. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  หรือขอซักถามในวาระตางๆ  อยางเปนอิสระ  
   กอนการลงมติของวาระนั้น 
6. บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละสาขาไวให หากในวาระใดที่ผูถือหุนมีประเด็นสงสัย หรือ 
   ขอซักถามตางๆ 
 

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

รวมทั้งมาตรการการปองกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน  เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซ่ึงเปนการ
เอาเปรียบผูถือหุนรายอ่ืน ทั้งน้ีบริษัทไดคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันทุกราย ดังน้ี  

1. ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียง 
2. กอนการประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระในการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือกรรมการ   โดยมี 
   แบบฟอรมการใชสิทธิ์ดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งน้ีผูที่มีสิทธิในการเสนอวาระการ 
   ประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทน้ันตองถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 5% ของจํานวนหุนทั้งหมด 
   และจะตองถือหุนตอเน่ืองกันไมนอยกวา  12  เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 
3. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (Inside information)   โดยการนําขอมูล 
   ภายในไปเปดเผยกับบุคคลอื่น เปนตน    และบริษัทไดออกประกาศหามกรรมการบริษัท ฯ    รวมถึงกรรมการที่พน 
   ตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน และผูบริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือน  
   และหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ    และผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือครองทรัพย 
   ภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจํา 
4. บริษัทจะจัดสงขอมูลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนอยางเพียงพอ เชนการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบ  
   การประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําปในรูปแบบซีดีและหนังสือมอบฉันทะ เปนตน  ใหแกผูถือหุนทราบลวงหนา  
   กอนวันประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุม 
   ถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
 

mailto:planning@yuasathai.com
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5. หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเสร็จสิ้นแลวน้ันทางบริษัทจะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหเสร็จภายใน  
   14 วัน  พรอมทัง้จัดสงรายงานใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรรายงานดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบ 
   โดยผานเว็บไซตของบริษัท 
 

1) การประชุมผูถือหุน 
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักการ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทํา
การ ทั้งน้ีในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได 

นอกจากน้ันในการประชุมแตละคร้ังกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม และตอบคําถามในประเด็นตางๆ ตอที่ประชุม โดย
ประธานในที่ประชุมไดใหโอกาสผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และต้ังคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ 
ของการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุม 
  ในการประชุมผูถือหุนป 2554 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 6  ทาน จากทั้งหมด 12 ทาน โดยประธานในที่ประชุมไดให
โอกาสผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และต้ังคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ ของการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุมแลว 
 

  2) การปองกันการใชขอมูลภายใน 
บริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังน้ี 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's  Length  Basis)    และไดเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  คูสัญญา        
เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําปน้ีดวย 

 

  3) นโยบายและวธิกีารดูแลผูบรหิารในการนําขอมลูไปใช 
  บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนรวมทั้งเพ่ือ
การซ้ือขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางที่หลักทรัพยของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 
 ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามแบบกําหนดใน
ขอบังคับวา ดวยการรายงานการถือหลักทรัพยและสงสําเนารายงานใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานกลต.และ
ตลาดหลักทรัพยทั้งน้ีภายในระยะเวลาดังตอไปน้ี 

 รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 56-1)  ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ ประชาชน 
หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

 รายงานการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย (แบบ 56-2)  ทุกครั้งเมื่อมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งน้ีภายใน  
3 วัน ทําการนับแตวันที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยน้ัน 

 

 บริษัทฯ  ไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ กอนที ่  บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน)  หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย โดยในเร่ืองของงบการเงิน กําหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม -  มิถุนายน 
และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม) 

 บริษัทฯ จะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทฯ 
ไดรับความเสื่อมเสียและความเสียหาย 

 

  4) การประเมนิการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัท ซ่ึงฝายตรวจสอบจะจัดทําแผนการตรวจสอบจากการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของแตละหนวยงาน โดยยึดหลัก  COSO 5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบการติดตามดูแล
ของผูบริหารในหนวยงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจําปของฝายตรวจสอบภายใน  
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เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบหรือเหตุการณผิดปกติที่เปนสาระสําคัญจากฝายตรวจสอบ และ
ประเด็นสําคัญที่มีผลตอการดําเนินของบริษัทจากการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนจากผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของทั้ง
บริษัท และบริษัทยอย คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอขอมูลดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส พรอมทั้งเสนอ
แนวทางปองกัน และแกไข  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยในป 2554 ฝายบริหารไดเสนอขออนุมัติทํารายการขายทรัพยสินของโรงงานเกตเวยใหกับบริษัท จีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรี จํากัด ซ่ึงบริษัทดังกลาวมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกับบริษัท  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการน้ี
อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน จึงงดออกเสียงในการเสนอขออนุมัติรายการดังกลาว เน่ืองจากผูมีสวนไดสวนเสียอีกกลุม ซ่ึง
เปนผูถือหุนรายยอย ควรไดมีสวนรวมในการพิจารณารายการดังกลาว  และใหดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป 

 

5.2.3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแกพนักงานและผูบริหาร

ของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหน้ี ชุมชน ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึง
ยังรวมถึงสภาพแวดลอมอีกดวย เน่ืองจากบริษัทไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซ่ึงเปนการสรางความสําเร็จและ
ความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังน้ัน 

ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียของทุกๆฝาย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดีของบริษัท มีดังตอไปน้ี 

1.นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน 
2.นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน 
3.นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 
4.นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
5.นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหน้ี 
6.นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
7.นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
8.นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
9.ชองทางที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองที่อาจเปนปญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท 
 

      1) นโยบายและการปฏิบติัตอพนักงาน  
บริษัท ตระหนักดีวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท ที่มีคณุคาย่ิง จึงเปนนโยบายของ

บริษัท ที่จะใหการปฏิบัติเปนธรรมทั้งในดานโอกาสและผลตอบแทน การแตงต้ัง การโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในบริษัท 

1.ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
2.ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน     นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานตามพระราช  
   บัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยนายจางสมทบเงินจํานวนรอยละ 3   ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารอง 
   เล้ียงชีพ และพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3    ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย 
3.การแตงต้ังโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยต้ังอยูบนความถูกตองและยุติธรรม  
4.รับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
5.ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝกอบรมดานตางๆ    ในแตละหนวยงาน  
   เพ่ือความคลองตัวในการทํางานใหมากย่ิงขึ้น 
6.ใหการสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
7.ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบรษัิทอยางเครงครัด 
8.สรางความมั่นคงใหกับพนักงาน รวมทั้งทางดานความปลอดภัยและทรัพยสิน 
9.หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือสรางความ 
กดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

             10.มสีวัสดิการรถรับ‐สงพนักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงิน 
ชวยเหลือเชน งานศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกูยืมซอมแซมที่พักอาศัย   และเงิน 
เพ่ือการศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษัทใหความสาํคัญแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขในเร่ืองที่คบัของใจ
เกี่ยวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาผานฝายศูนยกลางขอมูลรองทุกขได ซ่ึงขอเสนอตางๆ จะนําไปพิจารณาอยางเปนธรรม เพ่ือหา
แนวทางในการปองกันและแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกๆฝาย 
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      2) นโยบายและการปฏิบติัตอผูถือหุน  
  บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกจิการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให กรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ  และเปนธรรมตอ 
    ผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 
2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ดวยความสม่ําเสมอ และ 
    ครบถวนตามความเปนจริง 
3. แจงใหผูถือหุนทราบตามความเปนจริงถึงแงมุมตางๆในดานบวกและลบ   บนพ้ืนฐานของความเปนไปได    มีขอมูลและ 
   เหตุผลที่สนับสนุนอยางเพียงพอ 
4. หามไมใหแสวงหาผลประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น  โดยใชขอมูลภายในบริษัท   ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ   หรือ 
   ดําเนินการใดๆ ที่อาจเปนขอขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
 

    3) นโยบายและการปฏิบติัตอลูกคา 
 บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาที่มีความพึงพอใจตอธุรกิจเปนอยางมาก  บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น บริษัทไดกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติตอลูกคาดังตอไปน้ี 

1. บริษัทพึงดูแลลูกคาและใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน 
2. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยไมมีการ 
   กลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุเปนผลทําใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ   ของสินคาหรือ   
   บริการน้ัน ๆ 
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซ้ือ‐ขายใหแกลูกคา พนักงานการตลาดตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวน  เพียงพอตอการตัดสินใจ 
   ของลูกคา และตองใหความเสมอภาคแกลูกคาทุกราย 
4. ใหความสําคัญแกลูกคา โดยเฉพาะเรื่องการติดตอกับลูกคา และตองทําใหเราเปนที่ไวใจสําหรับลูกคาน้ัน ๆ  
5. รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
6. มีการรับฟงเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา        และตองชี้แจงใหลูกคาน้ันเขาใจเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่ 
   เกิดขึ้น 
 

        4) นโยบายและการปฏิบติัตอคูคา 
บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และต้ังอยูบน

พ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด แตถาในกรณีที่ไมสมารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได ตองรีบ 
    แจงใหทราบลวงหนาทันที เพ่ือจะไดชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 
2. ไมรับหรือเรียกรองหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่สอไปในทางที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 
3. ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการรับ หรือเรียกรอง หรือจายผลประโยชนใดๆ    ก็ตามจําเปนตองมีการเปดเผยรายละเอียด 
   ตอคูคาอยางเปนธรรม และรวดเร็ว 
 

      5) นโยบายและการปฏิบติัตอเจาหน้ี  
  บริษัทไดตระหนักอยูเสมอวาการสรางความสัมพันธอันดีกับเจาหน้ีน้ันจะตองปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและความไวใจวางระหวางกัน ดังน้ี 

1. ปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางแสมอภาคและเปนธรรม และต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับคาตอบแทนอยางเสมอภาคทั้งสองฝาย 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะแจงสาเหตุ
ใหเจาหน้ีทราบทันที เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไข โดยใชหลักความสมเหตุสมผล 
 

      6) นโยบายและการปฏิบติัตอคูแขงทางการคา 
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ

แขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 

1. มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใตกฎระเบียบและ กติกาของการแขงขัน 
2. ไมกลาวรายเพ่ือทํารายชื่อเสียงทางการคาของคูแขงขัน 
3. ไมใชวิธีการกล่ันแกลงคูแขงขัน เพ่ือใหคูแขงขันเสียโอกาส เชนการขายตัดราคา  การทุมสินคาเขาตลาด การขโมยขอมูล 
    ของคูแขงขันมาใชโดยมิชอบธรรม 
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       7) นโยบายและการปฏิบติัตอสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวม 
  บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่หนวยงานของบริษัท ต้ังอยูและเปนนโยบายของบริษัท เชนเดียวกันที่จะยึดมั่นถือปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ดี ทั้งในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
ครบถวน มุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางตอเน่ืองที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดลอมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน 
                                                                        

  8) นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอม 
บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมให
เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการปฏิบัติ และการประเมินผลอยางชัดเจน รวมทั้งดําเนินการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและใหความรวมมือกับพนักงาน ลูกคา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนํา
ทรัพยากรมาใชอยางประหยัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม  
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดลอมของบริษัท มีดังน้ี “เรามีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและสภาพสิ่งแวดลอมตามความ
มุงหวังขององคกรและลูกคา”   โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 หรือเทียบเทา และ ISO 14001 รวมกับลูกคาและผูสงมอบอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
2.มุงพัฒนาในการปฏิบัติตากฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานสิ่งแวดลอม 
3.ควบคุมและลดมลพิษจากนํ้าทิ้ง ฝุน ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
 

      9) ชองทางท่ีผูถือหุนและผูมสีวนไดเสยี สามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจเปนปญหากับคณะกรรมการ
หรอืบรษัิท 
  บริษัทไดมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ มาทาง
คณะกรรมการบริษัทได เพ่ือใหขอแนะนําอันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทางบริษัทได โดยผาน Email  address  ของฝาย
นโยบายและแผนงาน planning@yuasathai.com หรือสงขอซักถามทางจดหมายก็ได ตามที่อยูดังตอไปน้ี  
 
   
 
 
 
 
 ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารและสงตอใหคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ  

 

5.2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เปนขอมูลทาง
การเงินและขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใส ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการและการผล
ดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใหบุคคลทั่วไป นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลของบริษัท 
 นอกจากน้ีบริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตางๆ ไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ภายในเว็บไซต จะแบงเปนหมวดๆ เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาดูขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท เชน ประวัติโดยยอของกรรมการ 
โครงสรางบริษัท รายงานประจําป ระเบียบขอบังคับบริษัท รายละเอียดสินคาที่จําหนาย ขอมูลตัวแทนจําหนาย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสินคา 
รวมทั้งขอมูลทางการเงินที่เปนรายไตรมาสและรายป พรอมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูสอบบัญชี เปนตน  
 

    1) การเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดในเร่ืองรายการระหวางกัน) 
  บริษัทตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุนและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือเปน
การเสริมสรางความมั่นใจแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ    เงื่อนไขและวิธีการ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานไปดํารงตําแหนงใน
กิจการอ่ืนทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจํากัดไดไมเกิน 5 บริษัทตอทาน ไวในประวัติของกรรมการแตละทาน 
 

        2) การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรส ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.14/2540
เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 

ถึง ฝายนโยบายและแผนงาน 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 

mailto:planning@yuasathai.com
http://www.yuasathai.com/
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5.2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท 

รวมกับผูบริหารระดับสูงในการวางแผนในการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง 
และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. ภาวะผูนําและวสิยัทัศนของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน  
 

2. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร และเลขานุการบริษัท   
 

3. คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร (รายละเอียด เรือ่งคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงนิ) 
 คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส โดย

คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  
 คาตอบแทนผูบริหาร  : คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่

เหมาะสม  โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

4. การรวมหรอืแยกตําแหนง 
 บริษัทมีนโยบายที่จะสรางการถวงดุลซ่ึงกันและกันระหวางตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมี
บทบาทอํานาจและหนาที่ที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน นอกจากน้ันคณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือใหมีความถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได และตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่
เปนกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 3 ทาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดอีกทางหน่ึง 
  ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครัง้ ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่พึงมีออกจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงกับสัดสวน 1 ใน 3 ที่สุด 
 

5. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือใหทราบจุดออน
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ในสวนที่ 3 
ของรายงานประจําป 56-1 ซ่ึงเผยแพรใหผูถือหุน และนักลงทุนทราบเปนประจําทุกป นอกจากน้ี ฝายบริหาร  ไดแก  ประธานเจาหนาที่
บริหาร  และผูจัดการฝายบัญชีและการเงินยังไดทํารายงานรับรองความถูกตองของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยเปนประจําทุกไตรมาส 
 

6. จรยิธรรมธรุกจิ 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเปนปจจัยสําคัญตอ

การดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตอองคกร และผูที่มสีวนไดเสียทุกกลุม 
สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดคาดหวังไว  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดวางไว ทั้งน้ีบริษัทไดเปดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวในเว็บไซตของบริษัทที ่www.yuasathai.com 

 
 

http://www.yuasathai.com/
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โครงสรางการจัดการและการถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรจักร   มนูธรรม 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท    
 
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 หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 23/2547 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ 
  กรรมการบริษัท บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร   เปนบุตรของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 

บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 
1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน   กรรมการ        8 ป 
2. บจ.นครหลวงกลการเซอรวิส    กรรมการ       17 ป 
3. บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล     กรรมการ       14 ป 
4. บจ.เซนทรัล เอเยนซิ    กรรมการ       16 ป 
 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

 

ร.ต.ท.ชาญ   มนูธรรม 

 

ตําแหนง  ประธานกรรมการบรษัิท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   48 ป 2 เดือน     

 

สัดสวนการถือหุน   2,682,400 หุน หรือ   2.49% 

อายุ     93 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
  วิชาธรรมศาสตรและการเมือง 
ยังไมไดรับการอบรม  Program (DAP)  ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน  
2506-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  

บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร   เปนบิดาของ นายปราโมทย  มนูธรรม และ 
   นายพรจักร  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 

บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 
1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน   กรรมการ        14 ป 
2. บจ.นครหลวงกลการเซอรวิส    กรรมการ       39 ป 
3. บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล     กรรมการ       54 ป 
4. บจ.เซนทรัล เอเยนซิ    กรรมการ       47 ป 
5. มนูธรรม แมนช่ัน แอนด ดีเวลล็อปเมนท  กรรมการ       17 ป 
 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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คุณปราโมทย   มนูธรรม 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   7 ป 8 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     67 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร ณ กรุงโตเกียว 
  ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (นิวยอรค)  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน 66/2007 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2551-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
2547-ปจจุบัน ผูกอต้ังหุนและผูถือหุน Asec Company Limited the 

Aslan Security Center. 

    ประธานโครงการ Kungkamu the family Housing 

2546-ปจจุบัน  ที่ปรึกษา Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd. และ 
 ที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ Tekton International Co., Ltd. 
และ Properties Turnkey Consultant. 

2538-ปจจุบัน ประธานบริษัท สหชัย อิเล็คโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร   เปนบุตรของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 

บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 
1. Taisei General Contractor Co.,ltd.  กรรมการ        29 ป 
2. Johoku Wirehardness Co.,ltd.    กรรมการ        24 ป 
3. Sahachai Electronics (Thailand) Co.,ltd.  ประธาน        17 ป 
 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

 

นายฮิโรชิ   ทาเทอิวะ 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   1 ป 2 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     54 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Faculty of Arabic Language,Osaka  University of 

Foreign Studies,Japan 
 

ยังไมไดรับการอบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Program (DAP) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
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- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 

บริษัท   ตําแหนง  ระยะเวลา 
1. GS Yuasa International Ltd.  กรรมการ  3 ป 
 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 



   25

     

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

YUASA BATTERY
Annual   Report    2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท    
 
ไดรับการแตงต้ังวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2554  

 

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

Studies,Japan 
ยังไมไดรับการอบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Program  (DAP) ของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
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- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5 ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 

นายเออิชิโระ   คาโตะ 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท    
 
ไดรับการแตงต้ังวันท่ี 4 สงิหาคม 2554  

 

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

Kanazawa University,Japan 
 

ยังไมไดรับการอบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Program  (DAP) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ 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- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายคัทซึมิ   นากาโตะ 

 

ตําแหนง  รองประธานกรรมการและ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   6 ป 

 

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

Japan 
 

ยังไมไดรับการอบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
2549-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
2549  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร  
    บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร   -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

นายศุภวัส   พันธุวัฒน 

 

ตําแหนง  กรรมการบริษัทและ 
ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   7 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 หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 21/2547 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ 

บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
2549-2550 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร   -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 

 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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    ดร.กุศยา   ลีฬหาวงศ 

 

ตําแหนง  กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   5 ป 10 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     55 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ดุษฎีบณัฑติ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาทเทิรน ควีนแลนด  
  ประเทศออสเตรเลีย 
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติทางบริหารธุรกจิ(การเงิน)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร(นิดา)  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

อบรม  ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 54/2549 และ  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุน 92/2550 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบตัร หลักสตูร CEO Succession and Effective 
Leadership Development Diploma of Director 
Certification Program, Australian Institute of 
Company Director (Nov.2550) 

ประกาศนียบตัร Audit committee Program (ACP)  
รุน 27/2552 และหลักสูตรตอเนื่อง ไดแก Monitoring 

Fraud Risk Management(MFM5/2552), Role Of 
The Compensation Committee(RCC13/2554), 
Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
(MFR7/2552), Monitoring the internal Audit 
Function(MIA5/2552), Monitoring the system of 
Internal Control and Risk Management (MIR6/ 
2552), Chartered Director Class(R‐CDC 3/2551) 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

อาจารยพเิศษดานการบริหารเชิงกลยุทธการบรหิารการเงินและ
วิชาตางๆ ดานการเงินในมหาวิทยาลัยในประเทศ เชน  
ม.ธรรมศาสตร ม.บูรพา เปนตน 
โครงการปริญญาเอก ม. ราชภัฎสวนดุสติ 

    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธโครงการปรญิญาเอกทางบริหารธุรกจิ  
  ม.เซาทออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
  อาจารยบรรยายวิทยาลัยการปกครองสวนทองถ่ิน ม.ขอนแกน 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร    -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20/20      ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 

กิจการอืน่ท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

นายโยธิน   วิมุกตายน 

 

ตําแหนง  กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   5 ป 2 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
อายุ     64 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

อบรม    ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Accreditation  
Program (DAP) รุน 72/2549 ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
ปจจุบัน  กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 
2547-2550  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
2550  เครื่องราชอิสริยาภรณ  ปถมาภรณชางเผือก 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร    -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 

 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 19/20      ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 

กิจการอืน่ท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายประเสริฐ   กิติศักด์ิกุล 

 

ตําแหนง  กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   1 ป 8 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน   2,000 หุน หรือ   0.002% 
 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกจิ) มหาวิทยาลัย La  Salle 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

อบรม    ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Accreditation  
    Program (DAP) รุน 39/2548 และ  
  ประกาศนียบตัร  หลักสตูร Director Certification  

Program (DCP) รุน 139/2552 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย  

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
  กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 
2552-ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลเทียนฟา  
2549-2553  ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน 
  ตํารวจ สน. พลับพลาไชย2 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร    -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  0/1      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20/20      ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 

กิจการอืน่ท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
 

ผศ.ดร.ลาวัณย   ถนัดศิลปกุล 

 

ตําแหนง  กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง   1 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 ประเทศเบลเยีย่ม 
 นิติศาสตรมหาบณัฑติ(กฎหมายระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

อบรม  ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุน 141/2553 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย และ ประกาศนียบตัร Audit 
committee Program (ACP) รุน 35/2552 และหลักสตูร
ตอเนือ่ง ไดแก Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM6/2554), Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting(MFR6/2554), Monitoring the 

internal Audit Function(MIA11/2554),Monitoring 

the system of Internal Control and Risk 
Management(MIR11/2554) 

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยวัซาแบตเตอรี่  
  ประเทศไทย 

รองศาสตราจารยประจําบัณฑติศกึษา คณะนติิศาสตร 
มหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุน 

  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ผูอํานวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ 
  ระหวางประเทศ 
 อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 
  ผูตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายใน ระดับอดุมศึกษา 
  ศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยในการบรรยายใน

ตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน,เบลเยี่ยม, สหราชอาณาจักรฯ 
  อาจารยบรรยายพเิศษในประเทศของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, และมหาวิทยาลัย 
  หอการคาไทย เปนตน 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร    -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี- 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง/ป 2554) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั(มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน  1/1      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20/20      ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน  -ไมมี- 

กิจการอืน่ท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมี- 
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นายยาซูชิ   ฮอมมะ

 

ตําแหนง  ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม    
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   1 ป 5 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     53 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Mechanical Engineering, Tohoku University 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
2554-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2552  ที่ปรึกษาดานเทคนิค (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 และปริญญาตรีทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
 

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

เลขานุการคณะบริหาร  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร   -ไมมี‐ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี‐ 
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นายฮิโรอากิ   ซาซากิ

 

ตําแหนง  ผูจัดการท่ัวไป (ฝายวิศกรรม)   
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   8 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     38 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Mechaniacl Engineering, Fukui University 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
2554-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป (ฝายวิศวกรรม) 
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2552-2553 ที่ปรึกษาฝายวิศวกรรม  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2552 Production  Engineering  Dept. GS  Yuasa 

Manufacturing ltd. 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี‐ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี‐ 
 

นายมาซาชิ  โมรมิิซึ 

 

ตาํแหนง  ผูจัดการท่ัวไป (ฝายประกนัคุณภาพ) 

 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   8 เดือน 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     37 ป 
สัญชาติ     ญ่ีปุน 
วุฒิการศึกษา Physics, Faculty of Science and 

Engineering,Chou University 
 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไป(ฝายประกันคุณภาพ) 
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2553 Technical Dept.,Automotive Battery 

Division, GS Yuasa Manufacturing ltd. 

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี‐ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี‐ 
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นายคมสันต   อรุณพันธุ 

 

ตาํแหนง  ผูจัดการท่ัวไปโรงงาน (การผลิต) 

 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   3 ป 

 

สัดสวนการถือหุน                                  -ไมมี- 
 
 
อายุ     42 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
  
ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย   
2549-2551 ผูจัดการโรงงาน 
2535-2549 ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ 
 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี‐ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี‐ 

นางสาวภัทรพร   ทัศนเสวี 

 

ตําแหนง  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   5 ป 

 

ี- สัดสวนการถือหุน                                  -ไมม
 
 
อายุ     58 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  CIA (Certified Internal Auditor) 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 

ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  2549-
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี‐ 
ขอพิพาททางกฎหมาย    -ไมมี‐ 
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โครงสรางการจัดการและการถือหุน  
 

     แผนผังองคกร บรษิัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทยอย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2554 
 คณะกรรมการบริษัท 
   

ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
ประธานกรรมการบริษัท 

ฝายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

ประธานเจาหนาที่บรหิาร (CEO)
 

นายคัทซึมิ  นากาโตะ          สํานักงานประธานเจาหนาที่บริหาร 
- ฝายนโยบายและแผนงาน 
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นิติกร 

ประธานเจาหนาที่ปฎิบัตกิาร (COO) 
นายศุภวัส  พันธุวัฒน 

ฝายปฎิบัติการ 

 

ผูจัดการทั่วไป 
(ปฎิบัติการ) , (GMO) 
นายสุขแท  เรอืงวัฒนะโชต ิ

ฝายขายภายในประเทศ 

ฝายขาย Modern Trade 

ฝายขายOEM 

ฝายขายนําเขาและสงออก 

ฝายขายสินคาพิเศษ 

ฝายการตลาด 

 

ผูจัดการโรงงาน 
(โรงงาน2) , (PM2) 
นายสัมพันธ  หงษวะชิน 

 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายวิศวกรรม), (GME) 

นายฮิโรอะกิ   ซาซากิ 

ฝายวิศวกรซอมบํารุง 

ฝายวิศวกรรม 1 

ฝายวิศวกรรม 2 

ฝายประกันคุณภาพ 

 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายประกันคุณภาพ), (GMQ) 

นายมาซาชิ   โมริมิซึ 

ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม (CEE)
นายยาซูชิ   ฮอมมะ

ฝายผลิตแผนธาตุ 

ฝายประกอบ 

ฝายพัสดุและวางแผน 

 

ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
(โรงงาน1),(GMP1) 
นายคมสันต  อรณุพนัธุ 

ฝายผลิตแผนธาตุ

ฝายประกอบ

ฝายพัสดุและวางแผน

ประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
นายคัทซึมิ  นากาโตะ (รักษาการ)

ฝายบัญชีและการเงิน  (YBTH)

ฝายบัญชีและการเงิน  (YSD)

ฝายจัดซื้อ

ฝายสินเชื่อ
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รายการระหวางกัน  
 
บริษัท มีการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. รายการระหวาง บรษัิท กบั บรษัิท จเีอส ยัวซา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั (ประเทศญ่ีปุน) ("GYIN") 
‐ GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 

 
 
 

จาํนวน/(ลานบาท)
บรษัิท  ลักษณะรายการ 

2553  2554 
การกาํหนดราคา, 

คาธรรมเนยีม และอืน่ๆ 
หมายเหตุ 

บริษัท จีเอส 
ยัวซาอินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด
("GYIN") 

‐ สัญญาใหใชชื่อทางการคา ("YUASA")  
โดยจายผลตอบแทนเปนคา Royalty 
‐ บริษัทมียอดคงคางจาย 

20.68

20.68

22.95

22.95

เปนอัตราคาธรรมเนียม
ที่เปนไป ตามสัญญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยุติธรรม 

GYIN    ใหความชวยเหลืออบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหบริษัท และอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคา บริษัทไดทําสัญญาชําระคา
Royalty ใหกับ GYIN เปนสัญญาปตอป โดย
มีคาใชจายอื่นคือ คิดคาฝกอบรม 40,000เยน
ต อ วั นต อ ก ร ณีที่ ผู ใ ห ก า ร อบ รมมี ค ว าม
จําเปนตองฝกอบรมเกินกวา 60 วันในหน่ึงป 

  ‐ บริษัทซ้ือ แบตเตอรี่ วัตถุดิบ เครื่องจักร  
และอะไหล 
‐ บริษัทขายแบตเตอร่ีใหกับ GYIN 
‐ บริษัทมียอดคงคางจาย  
‐ บริษัทมียอดคงคางรับ 

 
25.32
5.90

14.28
0.28

 
84.87
1.96

21.41
0.05

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย แตมี
ใบสั่งซ้ือเปนงวดๆ ทั้งน้ีราคาทีซ้ือจากบริษัท จะ
เปนราคาที่ไมสูงกวาราคาที่ขายใหแกลูกคาราย
อื่นๆ 

  - เงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 441 ลานเยน 
- เงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 475 ลานเยน 
‐ ดอกเบ้ียคางจาย จํานวน 5.69 ลานเยน 
- ดอกเบ้ียคางจาย จํานวน 6.95 ลานเยน 
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
คํานวณโดยใชอัตราแลกเปล่ียนของ 
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่31 ธ.ค. 
 
 
 
 
 

177.75

2.31

181.87

2.34

อัตราดอกเบี้ยมีความ
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ
เปนไปในลักษณะการ
กู ยื มด ว ยทั่ ว ไ ปตาม
ราคาตลาด 

- ในเดือน มี.ค.50 บริษัทไดกู ยืมเงินจาก 
GYIN จํานวน 170 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย 
LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป  โดย
มีอายุสัญญา 1 ป ซ่ึงในวันครบกําหนด บริษัท
มีการจายชําระ เงินกูบางสวน และมีการตออายุ
สัญญา ออกไปคราวละ 1 ป (ปจจุบันครบ
กําหนด มีนาคม 55)ณ วันที่ 31 ธ.ค.54 
และ 53 เงินกูยืมจํานวนดังกลาวคงเหลือสุทธิ 
จํานวน 130 ลานเยน และ 140 ลานเยน 
ตามลําดับ  
- ในเดือน ส.ค.50 บริษัทไดกู ยืมเงินจาก 
GYIN จํานวน 320 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย 
LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป โดยมี
อายุสัญญา 1 ป ซ่ึงในวันครบกําหนด บริษัทมี
การจายชําระ เงินกูบางสวน และมีการตออายุ
สัญญา ออกไปคราวละ 1ป (ปจจุบันครบ
กําหนด ส.ค.55) ณ วันที่ 31 ธ.ค.54 และ 
53 เงินกู ยืมดังกลาวคงเหลือสุทธิ จํานวน  
245 ลานเยน และ 265 ลานเยน ตามลําดับ 
- ในเดือน มี.ค.51 บริษัทไดกูยืมเงินเพ่ิมอีก 
จํานวน 80 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย LIBOR 
ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป  โดยมีอายุ
สัญญา 6  เดือน ซ่ึงในวันครบกําหนดบริษัทมี
การจายชําระเงินกูบางสวนและมีการตออายุ
สัญญา ออกไปคราวละ 1 ป(ปจจุบันครบ
กําหนด ก.ย.55)ณ วันที่ 31 ธ.ค.54และ 53 
เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือจํานวน 66ลานเยน 
และ 70ลานเยน ตามลําดับ 
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2. รายการระหวาง บรษัิท กบับรษัิท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จาํกดั  (GYSI) 
- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 
- GYIN ถือหุนใน GYSI จํานวนรอยละ 60  

จาํนวน/(ลานบาท) 
บรษัิท ลักษณะรายการ 

2553  2554 

การกาํหนดราคา, 
คาธรรมเนยีม และอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

‐ ในป 2552 บริษัท ใหเชาพ้ืนที่โรงงาน 
สํานักงาน อาคารคลังสินคา และพ้ืนที่
เก็บตะกั่วกับทาง GYSI  มีพ้ืนที่ 2,300 
ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75ตร.ม., 
และ 26 ตร.ม. ตามลําดับ โดยมีคาเชา 
90 บาท ตอตร.ม.ตอเดือน สําหรับ
พ้ืนที่โรงงาน และ 135 บาทสําหรับ
พ้ืนที่สํานักงาน นอกจากน้ันยังเก็บคา
สวนกลางในอัตรา 20 บาทตอตร.ม. 
ตอเดือนตามพ้ืนที่การเชาทั้งหมด 
- ในป 2553 บรษัิท ฯ ใหเชาพ้ืนที่
เพ่ิมเติม(เก็บตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พ้ืนที่
ขยะ 80 ตร.ม.,โรงงาน 609.69 ตร.ม. 
และคลังสินคา 322.5 ตร.ม.) โดยมีคา
เชา 90 บาทตอตร.ม และ 45 บาท
ตอตร.ม.สําหรับพ้ืนที่เก็บขยะ และคา
สวนกลาง 20 บาทตอตร.ม. ตามพ้ืนที่
การเชาทั้งหมด 
‐  ในป 2554 บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่
เพ่ิมเติม (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.ตามพ้ืนที่
การเชาทั้งหมด 
- รายไดคาเชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.41

 

 
9.05

ราคาเชาพ้ืนที่ดังกลาว
เปนราคาที่เปนธรรมและ
เหมาะสมตามสภาวะ
ตลาดทั่วไป 

‐  GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนที่โรงงาน โดยมี
อายุสัญญาเชา 3ป1วัน เริ่มต้ังแต17พ.ย.
51 จนถึง 17พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 90 บาทตอตารางเมตร พ้ืนที่ 
2,300 ตร.ม. 
‐  GYSI  ทําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคาร
สํานักงาน โดยมีอายุสัญญาเชา 3ป 1วัน 
เริ่มต้ังแต 1ธ.ค.51 จนถึง 1ธ.ค.54  ใน
อัตราคาเชาเดือนละ135บาทตอตร.ม. 
พ้ืนที่ 700 ตร.ม. 
‐  GYSI  ทําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารคลัง 
สินคาโดยมีอายุสัญญาเชา 2ป 7เดือน 
เริ่มต้ังแต 1 พ.ค.52 จนถึง 30พ.ย.54 
ในอัตราคาเชาเดือนละ 90บาทตอตร.ม. 
พ้ืนที่1,500ตร.มและพ้ืนที่สวนเพ่ิมเติม
อีกจํานวน 8.75 ตร.ม. ในอัตราคาเชา
เดียวกัน 
‐ GYSI ทําสัญญาเชาหองวิศวกรรมโดยมี
อายุสัญญาเชา 1 ป เริ่มต้ังแต  
1ม.ค.52 จนถึง  31ธ.ค.52 ในอัตราคา
เชาเดือนละ110บาท(รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พ้ืนที่ 42 ตร.ม.  
‐  GYSI  ทําสัญญาเชาพ้ืนที่เก็บตะกั่วโดย
มีอายุสัญญาเชา 3 ป เริ่มต้ังแต 1 ธ.ค.
2551 จนถึง30 พ.ย.2554ในอัตราคาเชา
เดือนละ110บาท(รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม.พ้ืนที่ 26 ตร.ม.  
‐ GYSI ทําสัญญาชําระคาสวนกลางโดยมี
อายุสัญญา 3 ป 1 วัน เริ่มต้ังแต  
1ธ.ค.51 จนถึง 1ธ.ค.54 ในอัตราเดือน
ละ 20 บาท ตอตร.ม. พ้ืนที่รวม 5,820 
ตร.ม. 
‐ GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนทีเ่กบ็ตะกัว่ โดย
มีอายุสัญญา 1 ป 9 เดือน เร่ิม 1 ม.ีค. 
53 ถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือน
ละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตร.
ม.พ้ืนที่ 23 ตร.ม. 
‐ GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนทีเ่กบ็ขยะ โดยมี
อายุสัญญา 1 ป 8 เดือน เริ่ม         1
เม.ย.53 ถึง 30พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 65 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม. พ้ืนที่  80 ตร.ม.  
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รายการระหวาง บรษัิท กบับรษัิท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรยี จาํกดั (GYSI) (ตอ) 
 

จาํนวน/(ลานบาท) 
บรษัิท  ลักษณะรายการ 

2553  2554 

การกาํหนดราคา, 
คาธรรมเนยีม และ

อืน่ๆ 
หมายเหตุ 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

       ‐  GYSI  ทําสัญญาเชาพ้ืนที่โรงงาน โดยมี
อายุสัญญา 1 ป 7เดือน 17วัน เริ่ม  
1 เม.ย.53 ถึง 17พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 110 บาท(รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พ้ืนที่ 253.26 ตร.ม.  
‐  GYSI  ทําสัญญาเชาพ้ืนที่โรงงาน โดยมี
อายุสัญญา 1 ป 3เดือน 17 วัน เร่ิม  
1 ส.ค.53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม. พ้ืนที่ 321.39 ตร.ม. 
‐  GYSI    ทําสัญญาเชาพ้ืนที่โรงงาน โดยมี
อายุสัญญา 1 ป 3 เดือน 7 วัน  เร่ิม  
11ส.ค.53 ถึง 17ธ.ค.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 110 บาท(รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พ้ืนที่ 35.04 ตร.ม. 
‐ GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนทีค่ลังสนิคา โดยมี
อายุสัญญา 1 ป 4 เดือน 1 วัน เร่ิม  
1ส.ค.53 ถึง 1ธ.ค.54 ในอัตราคาเชาเดือน
ละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม. 
พ้ืนที่322 .50 ตร.ม. 
‐  GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนที่ โรงงาน โดยมี
อายุสัญญาเชา 9 เดือน 2 วัน เริ่ม       15
ก.พ.54 ถึง 17พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือน
ละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม. 
พ้ืนที่ 255.97 ตร.ม. 
‐  GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนที่ โรงงาน โดยมี
อายุสัญญาเชา.8 เดือน 2 วัน เริ่ม  
15มี.ค.54 ถึง 17พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม. พ้ืนที่ 71.5 ตร.ม. 
‐  GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนที่ โรงงาน โดยมี
อายุสัญญาเชา 4 เดือน 16 วัน เร่ิม  
1ก.ค.54 ถึง 17พ.ย.54 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม. พ้ืนที่ 51.52 ตร.ม. 
‐ GYSI ทําสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงานบรเิวณ
ชั้นลอยของโรงงานโดยมีอายุสัญญาเชา 9
เดือน 2วัน เริ่ม 15ก.พ.54 ถึง  
17พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 155 
บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตร.ม.พ้ืนที่ 
389.10 ตร.ม. 
**หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง
ที่ 1/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 มีมติ
ใหตออายุสัญญาเชาออกไปจนถึงวันโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ขายใหกับ GYSI 
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รายการระหวาง บรษัิท กบับรษัิท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรยี จาํกดั  (GYSI) (ตอ) 
 

จาํนวน/(ลานบาท) 
บรษัิท ลักษณะรายการ 

2553  2554 
การกาํหนดราคา, 

คาธรรมเนยีม และอืน่ๆ 
หมายเหตุ 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

‐ เงินสดรับจากขายทรัพยสิน 
‐ บริษัทขาย วัตถุดิบ  
‐ บริษัทรับจางผลิตผงตะกั่ว แผนธาตุ 
อบแผน  Soaking และบริการอ่ืน ๆ 
‐ บริษัทมียอดคงคางรับ 

7.95 
4.14 

31.46 
 

11.17 

- 
- 

36.86 
 

11.48 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด  เปนรายการคาปกติ ไมมีสัญญาซ้ือขาย
สําหรับการขายทรัพยสินและวัตถุดิบ แต
มีใบสัญญารับจางผลิตสําหรับการผลิตผง
ตะกั่ว,แผนธาตุ,อบแผนและการ
Soakingทั้งน้ีราคาทีขายและรับจางผลิต
จากบริษัทจะเปนราคาตลาด โดยทั่วไปที่
ไมตํ่ากวาราคาที่ขายใหแกลูกคารายอื่นๆ 

 

3.  รายการระหวาง บรษัิท กบับรษัิท จเีอส  ยัวซา  คอรปอเรชัน่  จาํกดั (GYC) 
- GYC เปนผูถือหุนใหญของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํานวนรอยละ 100.00 
 

จาํนวน/(ลานบาท) 
บรษัิท ลักษณะรายการ 

2553  2554 

การกาํหนดราคา, 
คาธรรมเนยีม และอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

บริษัท จีเอส ยัวซา
คอรปอ เรช่ัน จํากัด
("GYC") 

‐คาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู 0.58  0.15  ราคาที่ตกลงรวมกัน เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

4.  รายการคาอ่ืนๆ กบับรษัิทในเครือท่ีมบีรษัิทใหญสงูสดุรวมกนั 
 

จาํนวน/(ลานบาท) 
บรษัิท   ลักษณะรายการ 

2553  2554 

การกาํหนดราคา, 
คาธรรมเนียม และอืน่ๆ หมายเหตุ 

บริษัท ยัวชาแบตเตอรี่(มาเลเซีย) 
 
 
 
 
บริษัท ไตหวัน ยัวซา แบตเตอรี่ 
 
 
บริษัท จีเอส ยัวซา พาวเวอร  
ซัพพลาย 
 
 
 
 
บริษัท จีเอส ยัวชา แบตเตอรี่ 
(สิงคโปร) 
 
บริษัท พีที ยัวซา แบตเตอรี่ 
อินโดนีเซีย 

- เงินสดรับจากการขาย
เครื่องจักรและอุปกรณ 
‐ บริษัท ขายแบตเตอรี่ 
- บริษัทมียอดคางรับ 
 
- รายไดคานายหนา 
‐ บริษัทมียอดคางรับ 
 
- บริษัท ขายแบตเตอรี่ 
- บริษัท ซ้ือวัตถุดิบ 
- บริษัท ซ้ือทรัพยสินถาวร 
‐ บริษัท มียอดคางจาย 
 
- บริษัท ขายแบตเตอรี่ 
 
 

- บริษัท ขายแบตเตอรี่ 
- รายไดอื่น 

0.46 
 

2.72 
0.04 

 
1.53 
0.65 

 
0.03 
1.32 
0.48 

- 
 

7.78 
 
 

0.02 
0.42 

 

- 
 

10.41 
- 
 

2.05 
0.90 

 
- 
- 
- 
- 

 
2.08 

 
 

‐ 
‐ 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
 
 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาที่ตกลงรวมกัน 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
 
 
 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  
 

 

 
ผลการดําเนินงานของกิจการ (หนวย : ลานบาท) 
 
 

             
             2552 

        
        2553 

          
          2554 

รายไดจากการขาย             1,533.25      1,774.89      1,870.09 
รายไดรวม 1,599.50 1,836.89      1,943.53 
ตนทุนขาย 1,217.36 1,455.33      1,550.67 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา - - 31.40     
คาใชจายขายและบริหาร 299.46 312.96      317.84 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย                3.37                     - - 
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนขายทางการเงินและภาษีเงินได              80.30               68.61 106.42 
ดอกเบ้ียจาย 36.19  24.53      15.74 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 44.12 44.07      90.68 

สินทรัพยรวม 1,136.53 1,014.41 
     

1,073.49 
หน้ีสินรวม 957.56 820.40 788.80 
สวนของผูถือหุน 178.96 194.01 284.69 

 
 
0อตัราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 2.73 2.40 4.67 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 3.89 4.10      8.69 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 28.12 23.63 37.89 

 
 
ขอมลูพ้ืนฐานตอหุน (หนวย : บาท) 

 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.41 0.41           0.84 
จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 107,625,000 107,625,000  107,625,000 
จํานวนหุน ณ สิ้นงวด (หุน) 107,625,000 107,625,000  107,625,000 
มูลคาหุนตามบัญชี 1.66 1.80 2.65 
มูลคาที่ตราไว 1.00 1.00           1.00 
เงินปนผลตอหุน 0.00 0.00           0.00 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ    
 
ดานฐานะทางการเงิน 
 

สนิทรพัยรวม 
  สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 1,073.49 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากป 2553 
จํานวน 59.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.82  ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือจาํนวน 62.85 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้น
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 36.49 ลานบาท สําหรับการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2554 เหตุผลสําคัญมาจาก
การลดคําสั่งซ้ือจากตลาดรถใหมและตลาดทดแทนในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 จากปญหาอุทกภัย ซ่ึงสงผลกระทบใหลูกหน้ีการคา
ลดลงกวา 42.77 ลานบาท ณ วันสิ้นงวด สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เพ่ิมขึ้นน้ัน สาเหตุเกิดจากการลงทุนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ใน
โรงงาน และการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณของสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตเพ่ือใหสามารถรองรับกับความตองการในตลาด
ที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
 

หน้ีสนิรวม 
  หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลคา 788.80  ลานบาท ลดลงจากปทีผานมาจํานวน 31.60  ลานบาท 
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 3.85  เน่ืองจากการชําระหน้ีเงินกูระยะยาวใหกับสถาบันการเงินรวม 37 ลานบาท ในขณะที่เงินกูระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวโยงกันมียอดเพ่ิมสูงขึ้นจํานวน 4.12 ลานบาทจากอัตราแลกเปล่ียนที่เพ่ิมสูงขึ้น ณ วันสิ้นงวดเม่ือเทียบกับป 2553 
เน่ืองจากเงินกูดังกลาวเปนเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ  
 สําหรับเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นในป 2554 มมีูลคารวม 354.64 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 20.92 ลานบาท 
เน่ืองจาก ยอดการสั่งซ้ือแบตเตอร่ีในชวงปลายปที่ลดลง ทําใหการสั่งซ้ือวัตถุดิบเพ่ือผลิตแบตเตอรี่จึงลดลงดวย 
 

สวนของผูถือหุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนของบริษัทสทุธิมีจํานวน 284.69 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 90.68  ลานบาท 
หรือรอยละ 46.74 เมื่อเทียบกับปทีผานมา จากผลกําไรของกิจการในป 2554 
 

ดานกระแสเงนิสด 
ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีป 2554 บริษัทมเีงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทลดลง จํานวน 

104.60 ลานบาท เน่ืองจากยอดสินคาคงคลังที่เพ่ิมขึ้นในชวงสิ้นปจํานวน 63.89 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2553 ทีผ่านมา และ ลูกหน้ี
การคาลดลงกวา 43.67 ลานบาท จากปญหาอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 ทําใหไมสามารถขายสินคาได 
 สําหรับเงินสดใชไปในกิจการการลงทุนเพ่ิมขึ้น 25.31 ลานบาท เน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ในโรงงาน และการ
ลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณของสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต เพ่ือใหสามารถรองรับกับความตองการในตลาดที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
 สําหรับเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 136.58 ลานบาท เน่ืองจากในป 2554 บริษัทไมไดมีการจายชําระหน้ีใหกับ
สถาบันการเงินเมื่อเทียบกับป 2553 ทีม่ีการจายชําระหนี้เงินกูระยะสั้นไปจํานวน 120 ลานบาท 
 

ดานผลการดาํเนินงาน 
ในป 2554 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,974.93 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายจํานวน 

1,870.09 ลานบาท  และรายไดอื่นจํานวน 104.84 ลานบาท ทั้งน้ีหากพิจารณาเฉพาะรายไดจากการขายบริษัทจะมียอดขายสูงวาชวง
เดียวกันของปที่ผานมาจํานวน 95.19  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.36  เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนตใน
ตลาดรถใหมและตลาดทดแทนภายในประเทศ ในขณะที่มีการลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตในตลาดรถใหมและแบตเตอรี่สําหรับ
หนวยงานของรัฐ สําหรับสาเหตุสําคัญที่ทําใหยอดขายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตในตลาดรถใหมและตลาดทดแทนเพ่ิมสูงขึ้นมาจากยอด
การสั่งซ้ือที่เติบโตในชวง 6 เดือนแรกของป และการปรับราคาสินคาที่สอดคลองกับราคาตะกั่วที่เพ่ิมสูงขึ้นในชวง 8 เดือนแรกของป 2554 
แมวาในตลาดดังกลาว ผูผลิตจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในชวงกลางป 2554 และปญหาอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2554 สําหรับยอดขายที่ลดลงในตลาดรถยนตของตลาดรถใหมและตลาดทดแทนภายในประเทศน้ัน สาเหตุสําคัญมาจากผลกระทบจาก
เหตุการณแผนดินไหวในชวงกลางป 2554 และปญหาอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554  

สําหรับรายไดอื่นจํานวน 104.84 ลานบาท ประกอบดวยรายไดอื่นๆ จํานวน 73.44 ลานบาทและกําไรจากการกลับบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 31.40 ลานบาท สําหรับรายไดอื่นๆ ดังกลาว เปนรายไดจากการใหเชาทรัพยสินกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและ
การจําหนายของเสียจากการผลิต สําหรับกําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาดังกลาว สาเหตุสําคัญมาจากประเมินทรัพยสิน 
อาคาร และสิ่งปลูกสรางของโรงงานเกตเวยใหม ซ่ึงมีมูลคาสูงกวาราคาตามบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อดอยคา 

ในดานตนทุนขาย บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 1,550.67 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.92  ของรายไดจากการขายซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่อัตรารอยละ 82.00 เน่ืองจากตนทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่โสหุยการผลิตลดลงจากการลดลงของคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินจํานวน 27.69 ลานบาท เน่ืองจากมีการปรับปรุงอายุการใหประโยชนของเคร่ืองจักร และอาคารเพ่ิมขึ้น 

สําหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอร่ี ในป 2554 มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ีคือ ในชวงเดือน
มกราคม ถึงเดือนสิงหาคม ราคาเฉล่ียอยูในระดับ 2,568 เหรียญตอตัน ซ่ึงสูงกวาราคาเฉล่ีย ณ ป 2553 ที่มีระดับราคาที่ 2,146 
เหรียญตอตัน อยางไรก็ตามราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในชวงปลายป 2554 ไดเริ่มปรับตัวลงและคงเหลือเพียง 2,011 เหรียญตอตันในเดือน
ธันวาคม  
 



  

     

39

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

YUASA BATTERY
Annual   Report    2011 

 
 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 มียอดรวม 317.84 ลานบาทคิดเปนรอยละ 16.35 ของรายไดรวม โดย
เปนการเพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.56 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นคาใชจายในการขายของบริษัท 

ในดานดอกเบ้ียจายในป 2554  บริษัทมีดอกเบ้ียจายจํานวน 15.74  ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมาเปนจํานวน 8.80 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 35.86  เน่ืองจากการชําระคืนเงินกูยืม 

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2554 มีผลกําไรสุทธิจาํนวน 90.68 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิ
0.84 บาทตอหุน 
 

 อตัราสวนทางการเงนิ 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในป 2554 คือ 0.89 เทา เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เน่ืองจาก

สินทรัพยหมุนเวียนปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่หน้ีสินหมุนเวียนลดลง ทั้งน้ีสินทรัพยหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นมาจากการการจัดเก็บสินคาคงคลัง
ในขณะที่ลูกหน้ีการคามียอดลดลง สําหรับในดานหน้ีสินหมุนเวียนมีมูลคาลดลงเน่ืองจากการชําระคืนเจาหน้ีเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงปและเจาหน้ีการคาที่ลดลง 

อัตราการหมุนของลูกหน้ี ป 2554  อยูในระดับประมาณ 7.66  เทา ทั้งน้ีในป 2554  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ 47 วัน 
ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจายชําระหนี้ประมาณ 79 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาซ่ึงมีจํานวน 81 วัน  

สําหรับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ในป 2554 เทากับรอยละ 17.08 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2553 
เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนตะกั่วซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ 

ในป 2554 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนคือ 2.77 เทาลดลงจากปที่ผานมา เน่ืองจากภาระหน้ีสินที่ลดลง  ในขณะที่
สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากผลจากกําไรสุทธิในป 2554 

นอกจากน้ีความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทดีขึ้นโดยพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน โดยในป 2554  คิดเปน 4.28 เทาและ 0.84 เทา ตามลําดับ ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับป 
2553 ที่มีอัตราดังกลาวเพียง 7.36 เทา และ 4.57 เทาตามลําดับ 

การจายเงินปนผล สําหรับป 2548  บริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลตอหุน 0.01ในขณะที่ป 2549-2551 ไมมีการจายเงินปน
ผล เน่ืองจากประสบปญหาขาดทุนอยางตอเน่ือง ในป 2552-2554 บริษัทยังคงไมมีการจายเงินปนผลแมผลประกอบการจะเปนกําไรสุทธิ 
เน่ืองจากบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม 
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
- คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
ในป 2554  ที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงินรวม 1.95 ลานบาท  แบงเปนบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) 
จํานวน 1.40 ลานบาทและบริษัทยอย จํานวน 0.55 ลานบาท 

- คาบริการอ่ืน (Non‐audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี

สังกัดรวมทั้งไมมีการตกลงในบริการอ่ืนใดที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินของบริษัท 
 
 
 

  คณะกรรมการบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการทํางานการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 ตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปใหมีขอมูลทีถู่กตอง ครบถวน เปดเผยอยางเพียงพอ งบการเงินไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงจัดระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิผลเพ่ือใหเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบการปองกันทีดี่ ไมมีรายการทุจริต
หรือมีการดําเนินการที่ผิดปกติ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเปนประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถใหความ
มั่นใจอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 
 

          
          
 นายพรจักร  มนูธรรม    นายคัทซึมิ  นากาโตะ 

   กรรมการบริษัท      กรรมการบริษัท 
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งบการเงิน  
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (กอนปรับปรุงใหม) ของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย   
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข   ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 

 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

       ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซา
แบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

 ตามที่ กล าว ไว ในหมายเห ตุประกอบงบการ เงินข อ  2 และ  4  สํ าหรั บป  สิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  
บริษัทฯและบริษัทยอย ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม เปนตนไปเพ่ือเปนเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมและปรับปรุงยอนหลังสําหรับการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชครั้งแรก เพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2554  
 

บรษัิท  สอบบญัช ี ดี  ไอ  เอ  อนิเตอรเนชัน่แนล  จาํกดั 

 
 

            (นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
หนวย : บาท 

    หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
    2554 2553 2554 2553 

สินทรัพย   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
 
สินทรัพยหมุนเวียน      
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 80,671,896 87,633,395 51,668,102 78,190,035 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน      
 ลูกหน้ีการคา 6.1 195,860,214 238,625,254 292,003,798 298,400,530 
 ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 20.2 12,377,145 11,827,011 12,493,872 11,943,738 
 ลูกหน้ีอ่ืน – ท่ีไมเก่ียวของกัน 6.2 13,231,933 9,339,760 12,954,614 8,506,423 
 สินคาคงเหลือ 7 342,337,973 279,487,634 319,091,455 263,894,226 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  8 6,080,778 2,614,316 6,036,097 2,508,019 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  650,559,939 629,527,370 694,247,938 663,442,971 
         
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 999,900 999,900 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  10 408,809,980 372,324,880 404,747,578 367,840,688 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  11 5,804,766 6,706,550 3,971,334 4,804,869 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   8,316,816 5,850,325 6,635,155 4,704,174 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  422,931,562 384,881,755 416,353,967 378,349,631 
รวมสินทรัพย  1,073,491,501 1,014,409,125 1,110,601,905 1,041,792,602 
      

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน      
 
หน้ีสินหมุนเวียน      
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 12 160,000,000 140,000,000 160,000,000 140,000,000 

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนๆ 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 20.2 25,290,829 22,987,672 25,290,829 22,987,672 
 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน – ท่ีไมเก่ียวของกัน 13 329,350,412 352,568,584 295,005,939 316,142,320 
 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 26,168,208 37,000,000 26,168,208 37,000,000 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 20.3 181,871,046 177,753,550 181,871,046 177,753,550 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 4,719,460 5,789,945 2,781,216 5,419,081 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน  727,399,955 736,099,751 691,117,238 699,302,623 
      
หน้ีสินไมหมุนเวียน      
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 25,000,000 51,168,208 25,000,000 51,168,208 
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16.1 36,400,455 33,129,789 33,818,755 31,082,090 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  61,400,455 84,297,997 58,818,755 82,250,298 
 รวมหน้ีสิน   788,800,410 820,397,748 749,935,993 781,552,921 

      
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน       
 ทุนจดทะเบียน      
 หุนสามัญ 107,625,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
 ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว      
 หุนสามัญ 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 17 26,906,250 26,906,250 26,906,250 26,906,250 
 ยังไมไดจัดสรร   (20,915,159) (111,594,873) 55,059,662 (45,366,569) 
 รวมสวนของผูถือหุน  284,691,091 194,011,377 360,665,912 260,239,681 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  1,073,491,501 1,014,409,125 1,110,601,905 1,041,792,602 

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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 บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 หนวย : บาท 

  
ทุนจดทะเบียน 
ท่ีออกและเรียก 

ชําระแลว 
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ รวม 
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 
    
  สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร   

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (กอนปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (78,465,084) 227,141,166 
ปรับปรุงประมาณการผลประโยชนพนักงาน  - - - (33,129,789) (33,129,789) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (111,594,873) 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 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 (กอนปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (126,644,055) 178,962,195 
ปรับปรุงประมาณการผลประโยชนพนักงาน  - - - (29,024,246) (29,024,246) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (155,668,301) 149,937,949 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 44,073,428 44,073,428 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (111,594,873) 194,011,377 

  
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 หนวย : บาท 

  
ทุนจดทะเบียน 
ท่ีออกและเรียก 

ชําระแลว 
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ รวม 
   
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 
  สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร   

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (กอนปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (14,284,479) 291,321,771 
ปรับปรุงประมาณการผลประโยชนพนักงาน  - - - (31,082,090) (31,082,090) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (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 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 (กอนปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (81,797,295) 223,808,955 
ปรับปรุงประมาณการผลประโยชนพนักงาน  - - - (27,396,418) (27,396,418) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (109,193,713) 196,412,537 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 63,827,144 63,827,144 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  107,625,000 171,075,000 26,906,250 (45,366,569) 260,239,681 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 
 
 
รายไดจากการขาย  1,870,087,896 1,774,898,579 1,832,053,638 1,732,537,234 

รวมรายไดจากการขาย  1,870,087,896 1,774,898,579 1,832,053,638 1,732,537,234 
 
ตนทุนขาย  (1,550,669,118) (1,455,329,508) (1,561,891,182) (1,461,354,271) 

รวมตนทุนขาย  (1,550,669,118) (1,455,329,508) (1,561,891,182) (1,461,354,271) 
กําไรข้ันตน  319,418,778 319,569,071 270,162,456 271,182,963 
 
รายไดอ่ืน      

กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา 10 31,396,414 - 31,396,414 0 
    อ่ืนๆ  73,443,637 61,995,361 74,310,147 62,477,844 

รวมรายไดอ่ืน  104,840,051 61,995,361 105,706,561 62,477,844 
 
คาใชจายในการขาย  (245,408,585) (242,345,302) (205,394,231) (193,504,545) 
คาใชจายในการบริหาร  (72,434,815) (70,612,670) (54,320,928) (51,803,022) 
ตนทุนทางการเงิน  (15,735,715) (24,533,032) (15,727,627) (24,526,096) 

รวมคาใชจาย  (333,579,115) (337,491,004) (275,442,786) (269,833,663) 
      
กําไรกอนภาษีเงินได  90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 
ภาษีเงินได  - - - - 
 
กําไรจากการดําเนินงานตอเน่ือง  90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 
 
การแบงปนกําไร      

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  - - - - 

  90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 
 
กําไรตอหุน      

  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  0.84 0.41 0.93 0.59 
  จํานวนหุนสามัญถ่ัวเฉล่ีย  107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
      

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หนวย : บาท 
 

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
       2554 2553 2554 2553 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
    กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 90,679,714 44,073,428 100,426,231 63,827,144 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน     
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน 4,362,608 4,105,543 3,828,607 3,685,672 
คาเส่ือราคาทรัพยสิน 30,520,096 58,256,697 29,892,840 57,629,148 
คาตัดจําหนาย 1,571,584 1,350,454 1,451,635 1,248,361 
ดอกเบี้ยจาย 15,735,715 24,533,032 15,727,627 24,526,096 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 13,923,837 9,542,138 13,923,837 9,542,136 
หน้ีสูญ 4,651 98,449 - - 
หน้ีสงสัยจะสูญ - 1,533,807 - - 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับบัญชี (173,742) (6,000) (36,000) (6,000) 
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาโอนกลับบัญชี (445,598) (132,604) (280,186) - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 601,512 1,680,474 601,512 368,045 
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 890,555 555,218 - - 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา (31,396,414) - (31,396,414) - 
กําไรจาการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (1,585,192) (2,421,670) (1,222,196) (1,818,679) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน
ดําเนินงาน 

 
124,689,326 

 
143,168,966 

 
132,917,493 

 
159,001,923 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     
ลูกหน้ีการคา 43,667,493 (26,928,157) 7,166,093 (25,186,158) 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (550,134) 4,804,045 (550,134) 4,802,425 
ลูกหน้ีอ่ืน-ท่ีไมเก่ียวของกัน (3,892,172) 328,507 (4,448,191) (5,087,609) 
สินคาคงเหลือ (63,896,809) 5,631,653 (55,518,555) 10,460,447 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 586,513 (439,630) 524,898 (886,780) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (971,707) 69,116,175 (13,200) 69,116,175 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (25,056,816) 52,512,593 (52,839,089) 53,218,500 
หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (31,064,009) (21,300,486) (28,982,218) (21,790,681) 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - ท่ีไมเก่ียวของกัน 2,190,431 985,518 2,190,432 985,518 
จายผลประโยชนพนักงาน (1,091,942) - (1,091,942) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,070,485) 7,772,223 (2,637,865) (1,037,070) 

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (31,036,005) (12,542,745) (30,521,593) (21,842,233) 
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน     

จายดอกเบี้ย (15,556,662) (25,862,020) (15,548,574) (25,855,084) 
รับเงินคืนคาภาษี 423,913 - - - 
จายภาษีเงินได (1,918,696) (1,128,597) (1,917,781) (1,124,429) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 51,545,060 156,148,197 32,090,456 163,398,677 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน       
เงินสดจายเพ่ือซื้อทรัพยสินถาวร (29,710,185) (9,698,647) (29,504,715) (9,245,038) 
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (685,400) (3,152,330) (633,700) (1,573,130) 
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร  1,612,438 9,380,382 1,249,438 8,648,139 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมการลงทุน (28,783,147) (3,470,595) (28,888,977) (2,170,029) 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 20,000,000 (120,000,000) 20,000,000 (120,000,000) 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (12,723,412) (9,301,910) (12,723,412) (9,301,910) 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (37,000,000) (37,000,000) (37,000,000) (37,000,000) 

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (29,723,412) (166,301,910) (29,723,412) (166,301,910) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (6,961,499) (13,624,308) (26,521,933) (5,073,262) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด  87,633,395 101,257,703 78,190,035 83,263,297 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 80,671,896 87,633,395 51,668,102 78,190,035 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี ่ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ   : บริษัท ยัวซาแบตเตอรี ่ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 
การจดทะเบียน  : เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ 

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 
ที่อยูสํานักงานใหญ  : เลขที ่164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ   

  จังหวัดสมุทรปราการ 
สาขา  : เลขที ่111  หมู 9  ตําบลหัวสําโรง  อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนต 
ผูถือหุนรายใหญ : บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  (จัดตั้งในประเทศญ่ีปุน)  ถือหุนรอยละ 40.69 

  : บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด (จัดตั้งในประเทศไทย) ถือหุนรอยละ 19.13 

 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน 
 

2.1   เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ี
พ.ศ.2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28  กันยายน 2554 เรื่อง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการ
จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
รายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ 

 

2.2   การนําเสนองบการเงิน 
 บริษัทและบริษัทยอย ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงินภายใต
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
- งบกระแสเงินสด 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม  
 ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปนี ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน               เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 
 ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่10  (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19   ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้นมีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทฯ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน มาตรฐานที่ออกและ
ปรับปรุงใหม ฉบับอ่ืน  ๆซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใช 
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี ้มีดังตอไปนี ้
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง   
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12      ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย

 ขอมูล เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
       เงินตราตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่10    ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 
       อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
 คาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่25    ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของ 
       กิจการหรือของผูถือหุน 
 ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอย อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริม่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกลาว 
 

2.4   ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2554 ประกอบดวยงบการเงินของ บริษัท ยัวซา
แบตเตอรี่ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยเขาถือหุนในบริษัทยอย ดังนี ้

 สัดสวนการถือหุน  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด รอยละ     ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ 
    99.99 ขายแบตเตอรี่รถยนต ผูถือหุน, ควบคุมโดยกรรมการ 

   และรถจักรยานยนต  
 

2.5   รายการบัญชีระหวางกัน 
 ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบการเงินรวมแลว 
 

2.6 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของ บริษัท ยัวซาแบตเตอรี ่
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน อาจมีขอจํากัดดานลักษณะที่
คอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทยอยที่นํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม 

 

3. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
 

3.1   การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 3.1.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดสงมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ

เปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 
 

 3.1.2 รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของในที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 
 

 3.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลแลว 
 

 3.1.4 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 
 

3.2   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3

เดือนและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
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3.3   ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงลูกหนี้การคาดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากความ

เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ไมไดโดยพิจารณาจากลูกหนี้เปนรายตัว ฐานะการเงินและประสบการณในอดีต 
 

3.4   สินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใด 

จะต่ํากวาราคาทุน คํานวณโดยใชตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงโดยวิธีเขากอนออกกอน 
 

3.5   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธรีาคาทุน หักดอยคา(ถาม)ี 
 

3.6   การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดข้ึนในชวงระหวางการกอสรางและหรือติดตั้งสินทรัพยถาวรเปนตนทุนของ

สินทรัพยและจะหยุดบันทึกและรับรูเปนคาใชจายเมื่อสินทรพัยนั้นสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 
 

3.7   ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 3.7.1 ที่ดิน แสดงในราคาทุน 
 

 3.7.2 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา(ถาม)ีคาเส่ือมราคาคํานวณ
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี ้
   จํานวนป 
   2554 2553 

อาคารและส่ิงปลูกสราง       - โรงงานแหงที ่1 25-33 20 

  - โรงงานแหงที ่2 33-50 20 

เครื่องจักรและอุปกรณ        - โรงงานแหงที่ 1 และแหงที ่2  15 5-10 

เครื่องใชสํานักงานและเครื่องตกแตง 5 5   

ยานพาหนะ   5  5 
 

3.7.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปร ุ2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการ
รื้อการขนยายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และกําหนดใหกิจการตองคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกัน
เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของทรัพยสินนั้น นอกจากนี ้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงใหม กําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือและวิธีการคิดคาเส่ือมราคาอยางนอยที่สุดทุกส้ิน
รอบบัญช ีตั้งแตตนป 2554  กิจการไดปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังกลาว โดยประเมินผลกระทบจากการ
ทบทวนอายุการใหประโยชนของทรัพยสินตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กําหนดในวิธปีฏิบัตใินชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัตโิดยวิธีปรับยอนหลัง 

 

3.8   สินทรัพยไมมีตัวตน 
 สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี

เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป 
 

3.9   การดอยคาของสินทรัพย 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุน และสินทรัพยไมมี

ตัวตนตาง ๆ เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยจะเกิดการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมีราคาต่ํากวา
ราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ บริษัทฯ และบริษัท
ยอยจะบันทึกกลับรายการจากการดอยคา ตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง 

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใดจะสูงกวาและ
จะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณ ี

 

3.10 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาดําเนินงาน 
 สัญญาเชาซึ่งความเส่ียงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึกเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน คาเชาที่เกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาในอัตราเสนตรง 
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 สัญญาเชาการเงิน 
 สัญญาเชาระยะยาวที่เปนสัญญาเชายานพาหนะที่ความเส่ียง และผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ 
ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายสัุญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

 

3.11 คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนผูบริหาร 
 3.11.1 คาตอบแทนกรรมการ 
 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัท(มหาชน)จํากัดโดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของทีจ่ายใหกับกรรมการในฐานะผูบริหาร 
 3.11.2 คาตอบแทนผูบริหาร 
 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเกี่ยวกับ เงินเดือน และผลประโยชนอ่ืนใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหารและใหแก 
ผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนง เทียบเทาระดับบริหารรายทีส่ี่ทุกราย และใหหมายความ
รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

 

3.12 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองจายในแตละปเปนคาใชจายทั้งหมดในงวดนั้นและคํานวณภาษีเงินได

ตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร 
 

3.13 ประมาณการทางบัญช ี
 ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมี

ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดข้ึนจริงในภายหลัง จึงอาจแตกตางไป
จากจํานวนที่ประมาณไว 

 ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเส่ียงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินไดแก สํารองผลประโยชนของพนักงาน เปนมูลคาที่ประมาณการโดยผูเชี่ยวชาญ ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ
ผูบริหารใหการรับรองการประมาณการในเรื่องนี้คอนขางมีความไมแนนอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาวการ
ประมาณการในเรื่องอ่ืน ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้

 

3.14 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯ และบรษัิทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ และบริษัทยอย
คาดวาจะไดรับคืนรายจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายจายไดรับ
คืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ 

 

3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง
บริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 

 

3.16 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 3.16.1 รายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป 

 3.16.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Forward) ในการบริหารความเส่ียงของสินทรัพยและหนี้สิน และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รายไดและคาใชจายที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Swap) และสัญญาซื้อขาย
ตางประเทศลวงหนา (Forward) ที่ใชเพ่ือบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินตางประเทศบันทึกเปนรายการปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกลาวซึ่งใชเพ่ือปองกันความเส่ียงเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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3.17 กําไรตอหุน 
 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งคํานวณโดยหารยอดกําไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

3.18 เครื่องมือทางการเงิน 
 สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา สินทรัพยหมุนเวียน

อ่ืน หนี้สินทางการเงินในงบดุลประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและเงินกูยืมระยะยาว 
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 

3.19 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชนของพนักงาน 
 3.19.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไว
แลวสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 3.19.2 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 19 เรื่องผลประโยชน
พนักงานภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอยเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงานไดบันทึกในงบ
การเงินดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนกัคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาระ
ผูกพันเมื่อเกิดรายการ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุงยอนหลังงบการเงินตามวิธีเลือกปฏิบัติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 ดังที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 

ขอสมมติฐาน 
อัตราคิดลด    4.25%    
อัตราการเพ่ิมเงินเดือน   4.50% 
อัตราการมรณะ    5.00%    
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   0-43% 

 

4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชครั้งแรก 
 

4.1   การทบทวนอายุการใหประโยชน 
 ตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ี ฉบับที่ 16((ปรับปรุงป 2552) โดย

พิจารณาทบทวนอายุการใชงานของอาคารและอุปกรณอยางนอยสุดทุกส้ินรอบบัญช ี และไดเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานใหม  ตามที่กลาว
ไวในหมายเหต ุ 3.7.3 โดยวิธีเปลี่ยนทันท ี มีผลกระทบตองบการเงินป 2554 เปนตนไป ทําใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณสุทธิเพ่ิมข้ึนจํานวน 27.69 ลานบาท คาเส่ือมราคาสําหรับป 2554 ลดลง 27.69 ลานบาท กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 27.69 ลานบาท 
ทําใหกําไรตอหุนเพ่ิมข้ึน 0.25 บาท 

 

4.2   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีประมาณการผลประโยชนพนักงาน 
 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.3 และขอ 3.19.2 เริ่มตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2554 บริษัทฯ  และบริษัท

ยอยไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรูสวนเพ่ิมของหนี้สินและผลประโยชน
ของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของระยะเวลาบัญชีป 2553 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

 ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติมีดังนี ้

               

หนวย : บาท 

     

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

กอนปรับปรุง 
 

หลังปรับปรุง 
 

ผลตาง 
 

กอนปรับปรุง 
 

หลังปรับปรุง 
 

ผลตาง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

           ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

                    -    

 

(33,129,789) 

 

(33,129,789) 

 

                    -    

 

(31,082,090) 

 

(31,082,090) 

กําไรสะสม 

   

(78,465,084) 

 

(111,594,873) 

 

(33,129,789) 

 

(14,284,479) 

 

(45,366,569) 

 

(31,082,090) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 
                ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

            คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

 

                    -    

 

4,105,543  

 

4,105,543 

 

                    -    

 

3,685,672  

 

3,685,672 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  

48,178,971  

 

    44,073,428  

 

(4,105,543) 

 

67,512,816  

 

  63,827,144  

 

(3,685,672) 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 

 

              0.45  

 

              0.41  

 

(0.04) 

 

               0.63  

 

            0.59  

 

(0.04) 
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    หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กอนปรับปรุง  หลังปรับปรุง  ผลตาง  กอนปรับปรุง  หลังปรับปรุง  ผลตาง 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 

                ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
            คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

 

                    -    

 

(4,362,608) 

 

(4,362,608) 

 

                    -    

 

(3,828,607) 

 

(3,828,607) 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

  

                    -    

 

(0.04) 

 

(0.04) 

 

                    -    

 

(0.04) 

 

(0.04) 
 

4.3   การนําเสนองบการเงิน 
 งบการเงินสําหรับป 2553 มีการจัดประเภทรายการใหม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ2553 ประกอบดวย 

     หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

เงินสด  185,885 222,358  94,363  106,785  

เงินฝากกระแสรายวัน  10,362,535  125,954  10,324,536  117,954 

เงินฝากออมทรัพย  68,832,190  87,285,083  41,249,204  77,965,296  

เช็ครอนําฝาก  1,291,286                    -                      -                      -    

 รวม 80,671,896  87,663,395  51,667,102  78,190,035  

 
 

6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 

6.1   ลูกหนี้การคา 
      ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

           

หนวย : บาท 

   

หมาย
เหตุ 

 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2553 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2553 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

          

 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 
  

47,446  

 

312,940  

 

206,187,528  

 

202,250,808  

 

เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 

  

- 

 

1,806  

 

- 

 

6,871,322  

  

รวมกิจการท่ีเก่ียวของกัน  20.2 

 

47,446 

 

314,746  

 

206,187,528 

 

209,122,130  

กิจการอ่ืน 

          

 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 
  

182,296,797  

 

199,343,499  

 

82,214,897  

 

79,403,036  

 

เกินกําหนดชําระ 

         

 

     นอยกวา 3 เดือน 

  

8,331,310  

 

31,090,091  

 

2,980,536  

 

9,859,555  

 

      มากกวา 3-6 เดือน 

  

769,307  

 

1,731,652  

 

626,800  

 

- 

 

     มากกวา 6-12 เดือน 

  

17,186  

 

- 

 

- 

 

- 

 

     มากกวา 12 เดือน 

  

31,515,676  

 

33,436,515  

 

1,251,361  

 

1,309,133  

  

รวมกิจการอ่ืน 

  

222,930,276  

 

265,601,757  

 

87,073,594  

 

90,571,724  

 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  

(27,117,508) 

 

(27,291,249) 

 

(1,257,324) 

 

(1,293,324) 

  

กิจการอ่ืน - สุทธ ิ

  

195,812,768  

 

238,310,508  

 

85,816,270  

 

89,278,400  

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ

   

195,860,214  

 

238,625,254  

 

292,003,798  

 

298,400,530  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวาหนึ่งปข้ึนไป 2 ราย จํานวน 
3.11 ลานบาท และ 5.00  ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้ดังกลาวมีที่ดินเปนหลักประกันและอยูระหวางผอนชําระและขาย
หลักประกันซึ่งผูบริหารเชื่อวา เพียงพอกับมูลหนี้ที่คงคางจึงไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

6.2   ลูกหนี้อ่ืน - ที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 
     หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 
คาใชจายจาย
ลวงหนา  4,336,201 528,291 4,300,975 202,928 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  3,109,369 900,812 3,001,575 900,812 

ลูกหน้ีอื่น   3,632,773 7,088,660 3,632,649 7,086,108 

เงินทดรองจาย  749,416 713,163 622,241 250,714 

อื่นๆ  1,404,174 108,834 1,397,174 65,861 

 รวม 13,231,933 9,339,760 12,954,614  8,506,423 

 

7. สินคาคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

     หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

สินคาสําเร็จรูป 115,158,763 66,691,809 91,900,580 50,921,324 

สินคาระหวางผลิต 41,277,057  28,438,657 41,277,057 28,438,657 

วัตถุดิบและวัตถุดิบกึ่งสําเร็จ 159,930,942 158,020,858 159,930,942 158,020,858 

วัสดุสิ้นเปลือง 25,843,080 21,444,372 25,843,081 21,444,372 

สินคาระหวางทาง 952,300 5,560,193 952,300 5,560,192 

 รวม 343,162,142 280,155,889 319,903,959 264,385,403 

หัก  คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (824,169) (668,255) (812,504) (491,177) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 342,337,973 279,487,634 319,091,455  263,894,226 

 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย     

     หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,670,373                  -    1,670,373                 -    

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาเงินตราตางประเทศ 2,382,601 291,571 2,382,601 291,571 
เงินชดเชยภาษี 1,236,034 1,365,091 1,236,034 1,365,091 
อื่นๆ 791,770 957,654 747,089 851,357 

 รวม 6,080,778 2,614,316 6,036,097 2,508,019 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

    

งบการเงินเฉพาะกิจการ   หนวย : บาท 

ชื่อบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ สัดสวนการถือหุน   ทุนชําระแลว   วิธีราคาทุน 

    

31 ธันวาคม 2554/ 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2553 

 

31 ธันวาคม 
2554 

 

31 ธันวาคม 
2553 

    

31 ธันวาคม 2553 
        บจ. ยัวซาเซลส แอนด  ขายแบตเตอร่ีรถยนต 

                ดิสทริบิวชั่น และรถจักรยานยนต 99.99% 

 

1,000,000  

 

1,000,000 

 

999,900  

 

999,900 

   

รวม 

  

1,000,000 

 

1,000,000 

 

999,900  

 

999,900 

 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   งบการเงินรวม หนวย : บาท 

   ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น จําหนาย/ โอนเขา(ออก) ยอดคงเหลือ ณ 

   31 ธันวาคม 2553  ตัดบัญช ี ปรับปรุง 31 ธันวาคม 2554 

ราคาทุน :      

   ที่ดิน 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 

 
  เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช
สํานักงาน 37,567,719  2,172,411 (911,148) 415,300 39,244,282 

   ยานพาหนะ  10,724,174               -    (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) 

 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช
สํานักงาน (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)              -                 -         31,396,41          (33,930,880) 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 372,324,880    408,809,980 

 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2554 และ 2553 มีจํานวน 30.52 ลานบาท และจํานวน 58.26 ลานบาท ตามลําดับ 
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       หนวย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น จําหนาย/ โอนเขา(ออก) ยอดคงเหลือ ณ 

  31 ธันวาคม 2553   ตัดบัญช ี ปรับปรุง 31 ธันวาคม 2554 

ราคาทุน :     

 ที่ดิน 69,394,001               -                 -                 -    69,394,001 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 340,280,018 1,011,769              -    4,852,516 346,144,303  

 
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและ
อุปกรณ 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) 
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและ
อุปกรณ (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 

คาเผ่ือการดอยคา (65,327,294)              -                 -    
      

31,396,414 (33,930,880) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - 
สุทธิ 367,840,688       404,747,578 

 

คาเสื่อมสําหรับป 2554 และ 2553 มีจํานวน 29.89 ลานบาท และจํานวน 57.63 ลานบาทตามลําดับ  

                                       หนวย : ลานบาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อม
ราคาหมดแลว และยังคงใชงานอยูของบริษัท
ฯ และบริษัทยอย 333.31 325.13 327.78 319.60 

 

10.1  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวบางแปลง ไดจดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารตามหมายเหต ุ 12 
และ 14 

 

10.2 โรงงานเกตุเวย ป 2549บริษัทฯประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที่11และ18 เมษายน 
2549พบวา มูลคาตามบัญชีอาคารโรงงานเกตุเวยจํานวน 202.16ลานบาท มีมูลคาตามราคาประเมินจํานวน 145.64ลานบาท บริษัทฯ 
ไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของอาคารโรงงานเกตุเวย จํานวน 56.52 ลานบาท  แลวในไตรมาส 2 ป 2549 ตอมาในป 2552  
ผูประเมินอิสระรายเดิมทําการประเมินทรัพยสินดังกลาวใหม พบวาราคาประเมินต่ํากวามูลคาตามบัญชีเพ่ิมจํานวน 3.37ลานบาท 
(ราคาประเมินมีจํานวน 127.92ลานบาท และมูลคาตามบัญชีมีจํานวน 131.29 ลานบาท)บริษัทฯ จึงไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอย
คาอาคาร เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 3.37 ลานบาท  รวมมีผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 59.89 ลานบาท 

 ในป 2554 บริษัทฯ จางผูประเมินอิสระรายใหมทําการประเมินทรัพยสิน อาคาร ส่ิงปลูกสรางโรงงานเกตุเวย โดยใชวิธีตนทุน
ทดแทนตามรายงาน ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2554 จากการเปรียบเทียบมีมูลคาตามราคาประเมินจํานวน 127.69 ลานบาท  และมูลคา
ตามบัญชี จํานวน 96.29 ลานบาท จากการประเมินพบวา ราคาประเมินของโรงงานเกตุเวยที่ประเมินใหม มีมูลคาสูงกวาราคาตามบัญชี
สุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคา จํานวน 31.40 ลานบาท จึงไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาที่เคยบันทึกไวในอดีตจํานวน 31.40 ลานบาท 
โดยบันทึกเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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11. สินทรัพยไมมีตัวตน 
  งบการเงินรวม หนวย : บาท 

  ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น จําหนาย/ ยอดคงเหลือ ณ 

  31 ธันวาคม 2553   ตัดบัญช ี 31 ธันวาคม 2554 

ราคาทุน :     

โปรแกรมคอมพิวเตอร 18,184,755 669,800              -    18,854,555 

 รวม 18,184,755 669,800               -    18,854,555 

คาตัดจําหนายสะสม :     

โปรแกรมคอมพิวเตอร (12,978,205) (1,571,584)              -    (14,549,789) 

 รวม (12,978,205) (1,571,584)              -    (14,549,789) 

 ซอฟทแวรคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 1,500,000     1,500,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 6,706,550   5,804,766 
 

  คาตัดจําหนายสําหรับป 2554 และ 2553 มีจํานวน 1.57 ลานบาทและจํานวน 1.35 ลานบาทตามลําดับ 
 

 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน 160,000,000  140,000,000 160,000,000  140,000,000 

           รวม 160,000,000  140,000,000 160,000,000  140,000,000 
 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแหงหนึ่งจํานวน 26.50 ลานบาท
(เฉพาะกิจการ จํานวน 21.5  ลานบาท)  คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 และบริษัทฯ มี
วงเงินสินเชื่อระยะส้ันและสินเชื่ออ่ืนจากธนาคารสองแหงจํานวนรวม 431 ลานบาท (ป 2553  431 ลานบาท)  โดยไมมีหลักประกัน 

 

13. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - ที่ไมเกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย  

    หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

เจาหน้ีการคา 254,975,282         276,019,907 254,975,282     276,019,907 

คาใชจายคางจาย 63,221,228 61,584,287 30,249,764 27,174,761 

เจาหน้ีคาทรัพยสิน 7,333,083 1,422,839 7,333,084 1,422,839 

เงินรับลวงหนา 1,898,680 9,098,554 525,670 7,952,730 

เจาหน้ีสรรพากร 1,922,139 4,442,997 1,922,139 3,572,083 

 329,350,412 352,568,584 295,005,939 316,142,320 
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14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

 1. เงินกูยืมจากธนาคารแหงที่หน่ึง 6,168,208 23,168,208 6,168,208 23,168,208 

2. เงินกูยืมจากธนาคารแหงที่สอง 45,000,000 65,000,000 45,000,000 65,000,000 

 51,168,208 88,168,208 51,168,208 88,168,208 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (26,168,208) (37,000,000) (26,168,208) (37,000,000) 

 25,000,000 51,168,208 25,000,000 51,168,208 
 

 

14.1  บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงที่หนึ่งสองวงเงิน ดังนี ้
 14.1.1 วงเงินที่ 1 วงเงิน 431 ลานบาท (เบิกใชแลว 330 ลานบาท) เมื่อวันที ่ 9 สิงหาคม 2544 เพ่ือกอสรางอาคาร

โรงงานและซื้อเครื่องจักรสําหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเุวยจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดชําระคืนเงินตน 24 งวด ทุกสาม
เดือนงวดละ19.05 ลานบาท  เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2546 อัตราดอกเบี้ยรอยละ  MLR-1.75 ชําระทุกส้ินเดือน ตอมาเมื่อ
วันที ่28 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงแกไขสัญญาใหมโดย กําหนดชําระคืนเงินตนงวดละ 1.25 ลานบาท เริ่มงวด
แรกเดือนกันยายน 2550 ส้ินสุดภายในมิถุนายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR  

 14.1.2 วงเงินที ่2 วงเงิน 145 ลานบาท (เบิกใชแลวทั้งจํานวน) เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2548 เพ่ือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ
และเครื่องมือ รวมทั้งปรับปรุงสายการผลิตที่โรงงานในนิคมเกตุเวย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กําหนดชําระคืนเงินตน 16 งวด  ทุกสาม
เดือนงวดละ 9 ลานบาท  เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2549 อัตราดอกเบี้ยปแรกอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ปที่สองอัตราเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน  บวก 2.50 ตั้งแตปที่สามเปนตนไปอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน  บวก 3 ชําระทุกส้ินเดือน  ตอมาเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2550 บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลง 

  แกไขสัญญาใหมโดยกําหนดชําระคืนเงินตนงวดละ 3 ลานบาท   เริ่มงวดแรกเดือนกันยายน 2550 งวดสุดทาย
เดือนมิถุนายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR และกําหนดใหบริษัท จีเอสยวัซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเปนผูถือหุนใหญใน
บริษัทฯสัดสวนรอยละ40.69 

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ธนาคารอนุมัติวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 100 ลานบาท และให
ไถถอนหลักประกันเดิมที่เปนเครื่องจักรทั้งหมด 

  เงินกูยืมขางตนคํ้าประกันโดยที่ดนิพรอมส่ิงปลูกสรางที่โรงงานเกตเวยและยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย
ทรัพยสินดังกลาว ใหกับธนาคารรวมทั้งตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาอยางเครงครัด 

 
 

14.2  บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงที่สอง ดังนี ้
 บริษัทฯ มีวงเงิน 100 ลานบาท (เบิกใชแลวทั้งจํานวน) เมื่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2552 (เปนการเปลี่ยนจากวงเงินกูยืม
ระยะส้ันตั๋วสัญญาใชเงิน) กําหนดชําระคืนเงินตน 20 งวด ทุกสามเดือนงวดละ 5 ลานบาท เริ่มงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2552 งวด
สุดทายเดือนกุมภาพันธ 2557อัตราดอกเบี้ย คงที่รอยละ 7.10 ตอป กําหนดชําระทุกงวดสามเดือนพรอมเงินตน  คํ้าประกันโดยบริษัท 
จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น จํากัด   

 

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย  

    หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

เจาหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ                 -                 3,345,050                -           3,345,050 

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 3,043,278 2,294,583 2,576,533 1,938,719 

สํารองคาความเสียหาย 204,682 135,312 204,683 135,312 

เงินรับลวงหนา 1,056,500                -                   -                    -    

อื่นๆ 415,000 15,000                -                    -    

 4,719,460 5,789,945 2,781,216 5,419,081 
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

16.1  การเปลีย่นแปลงในมูลคาปจจุบันภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ                 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที ่1 มกราคม 2554 33,129,789 31,082,090 
ตนทุนโครงการปจจุบันและดอกเบ้ีย 4,362,608 3,828,607 
จายผลประโยชนที่พนักงาน    (1,091,942) (1,091,942) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 36,400,455 33,818,755 

 

16.2  คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ตนทุนโครงการรวมดอกเบ้ีย 4,362,608  3,828,607 

   
16.3  คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

     หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554 2553 2554 2553 

ตนทุนขาย  2,380,784 2,383,176 2,380,784 2,383,176 

คาใชจายในการขาย 399,598 353,727 173,603 167,094 

คาใชจายในการบริหาร 1,582,226 1,368,640 1,274,220  1,135,402 

 รวม 4,362,608 4,105,543 3,828,607 3,685,672 

 

17. สํารองตามกฎหมาย 
ตามขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาเงินสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมาย นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

ตามขอบังคับของบริษัทยอยกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปจนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยและพนกังานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.2530    
โดยบริษัทฯ   และบริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3  ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัท  หลักทรัพยจัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด     และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุนของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  สําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ  และบริษัทยอยจายเงินสมทบเขา
กองทุนเปนจํานวนเงิน 2.41 ลานบาท และ 2.24 ลานบาท ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.09 ลานบาท และ 2.24 

ลานบาท ตามลําดับ)  
 

19. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายที่สําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซ่ึงจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ มีดังน้ี 

    หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2554       2553        2554       2553 
     
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (61,305,354) (8,944,166) (53,817,656) (6,824,009) 
ซ้ือสินคาสําเร็จรูป 103,714,063 34,011,662 103,714,063 34,011,662 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,142,139,198 1,061,753,953 1,142,139,198 1,061,753953 
คาใชจายพนักงาน 209,493,698 177,346,218 188,700,175 155,666,516 
คาจางเหมาบุคลภายนอก 23,429,441 16,279,483 23,429,441 16,279,483 
ผลประโยชนพนักงาน 4,326,608 4,105,543 3,828,607 3,685,672 
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  หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
 

คาตอบแทนผูบริหาร 19,888,276 17,242,719  16,898,709 13,956,286 
คาตอบแทนกรรมการ 2,569,500 2,103,000 2,569,500 2,103,000 
ภาษีสรรพาสามิต 149,077,858 150,305,600 149,077,858 150,305,600 
คาไฟฟา 79,006,554 69,108,153 79,004,651 69,097,725 
คาเสื่อมราคา 30,520,096 58,256,697 29,892,840 57,629,148  
คาตัดจําหนาย 1,571,584 1,350,454 1,451,635 1,248,361 
คาสงเสริมการขาย 18,648,403 26,931,045 1,118,617 652,386 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 39,413,358 30,563,544 38,790,121 30,563,544 
คาสิทธิ 22,945,979 20,679,834 22,945,979 20,679,834 

หน้ีสงสัยจะสูญ             -               1,533,507            -               -    

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาและรายการโอนกลับบัญช ี 155,914              1,547,870         321,326            368,045 

ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 890,555 555,218            -               -    

 

20. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี ้ 
 

20.1  รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน   ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสมัพันธ 
 บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น   ผูจัดจําหนายแบตเตอร่ี  ยัวซาบริษัทยอย 99.99% 
 บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล   ผลิตแบตเตอร่ี  ถือหุนในบริษัทฯ 40.69% 
 บจ. นครหลวงกลการเซอรวิส   ขนสงยานยนต  ถือหุนในบริษัทฯ 19.13% 
 บจ. จีเอส ยัวซา แมนูแฟคเจอร่ิง   ผลิตแบตเตอร่ี  มีผูถือหุนรวมกัน 
 บจ. มนูธรรมแมนชั่น แอนด ดีเวลลอปเมนท พัฒนาอสังหาริมทรัพย  มีกรรมการรวมกัน 
 บจ. ฟูยีเมอรแคนไทล    กิจการลงทุน  มีกรรมการรวมกัน 

 บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)    ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

 บจ. จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร)  ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. พีที ยัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. ทาทา ออโต คอมจีวาย แบตเตอร่ีไพรเวท ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. ซีทงยี อุตสาหกรรม  ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย  ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส  ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  ผลิตแบตเตอร่ี  มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 บจ. จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น  กิจการลงทุน   บริษัทใหญของกลุมบริษัท 

 

 

20.2  ยอดคงเหลือและรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังน้ี  

       
           หนวย : บาท 

     
งบการเงินรวม 

         20.2.1     สินทรัพยและหน้ีสินคงเหลือ 
 

31 ธันวาคม 2554 
 

31 ธันวาคม 2553 

 
ลูกหน้ีการคา 

     

  
บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  

 
47,446  

 
278,296  

  
บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)  

 
-  

 
36,450  

  
บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร)  

 
- 

 
- 

   
รวม 

 
47,446 

 
314,746  

 
ลูกหน้ีอื่น - รายไดคางรับ 

    

  
บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 
11,479,293  

 
11,174,470  

  
บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

 
               897,852  

 
662,541  

   
รวม 

 
        12,377,145  

 
11,827,011  
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หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม 

    31 ธันวาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 

 
เจาหน้ีการคา 

    

 

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 
21,406,090  

 
14,281,223  

 
เจาหน้ีอื่น 

     

 
คาสิทธิคางจาย 

     

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 
22,945,979  

 
20,679,834  

 
ดอกเบ้ียจายคางจาย 

     

  
บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 
2,344,850  

 
2,307,838  

   
รวม 

 
25,290,829  

 
22,987,672  

    

 

 

    

     หนวย : บาท 

       

งบการเงินรวม 

              20.2.2   รายไดและ
คาใชจาย 

    

สําหรับป 

       

2554 
 

2553 

 

รายไดจากการขาย 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 

  

1,958,207  

 

5,896,973  

  

บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) ราคาตลาด 

  

2,082,121  

 

7,779,520  

  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาตลาด 

  

10,410,450  

 

            2,722,853  

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด 

  

                           -    

 

33,915  

  

บจ.พีท ียัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย ราคาตลาด 

  

                           -    

 

21,129  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาตลาด 

  

                           -    

 

4,142,699  

 

รายไดคาเชา  

       

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 

  

9,048,676  

 

7,409,103  

 

รายไดคาบริการ  

       

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 

  

36,856,389  

 

31,456,565  

 

รายไดคานายหนา 

       

  

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 

  

2,047,613  

 

1,534,034  

    

ตามบันทึกขอตกลง 
     

 

ขายสินทรัพยถาวร 

 

ราคาที่ตกลงรวมกัน 

     

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ซ่ึงเปนไปตามปกตธุิรกิจ 
  

                           -    

 

7,949,000  

  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี(มาเลเชีย) ราคาที่ตกลงรวมกัน 

  

                           -    

 

463,332  

    

      ซ่ึงเปนไปตามปกต ิ
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หนวย : บาท 

      

งบการเงินรวม 

     

สําหรับป 

 

รายไดอื่น 

    

2554 
 

2553 

  

บจ.พีท ียัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 

  

                         -   

 

421,903  

    

ตามบันทึกขอตกลง 
     

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 

  

12,742,356  

 

7,235,675  

    

ตามบันทึกขอตกลง 
     

 

ซ้ือสินคา 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 

  

82,451,202  

 

25,110,684  

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด 

  

                           -   

 

1,315,672  

 

คาสิทธิจาย 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 

  

22,945,979  

 

20,679,834  

 

ซ้ือทรัพยสินถาวร 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด 

  

                           -   

 

480,764  

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 

  

2,418,347  

 

               213,787  

 

ดอกเบ้ียจาย 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  ตามสัญญา 

  

4,529,341  

 

4,704,876  

 

คาใชจายอื่น 

       

  

บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น ราคาที่ตกลงรวมกัน 

  

154,027  

 

580,603  
 

  

 
 

    

            หนวย : บาท 

20.2.3  สินทรัพยและหน้ีสินคงเหลือ 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

31 ธันวาคม 2554 

 

31 ธันวาคม 2553 

 

ลูกหน้ีการคา 
     

 

     บริษัทยอย 

     

  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

 

206,140,082  

 

208,807,384  

 

     กิจการเกี่ยวของอื่น 

    

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

47,446  

 

278,296  

  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) 

 

                           -   

 

36,450  

   

รวม 

 

47,446 

 

314,746  

   

รวมลูกหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

206,187,528  

 

209,122,130  

 

ลูกหน้ีอื่น -  รายไดคางรับ 

    

  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

 

116,727  

 

116,727  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
 

11,479,293  

 

11,174,470  

  

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

 

           897,852  

 

652,541  

 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

        12,493,872  

 

11,943,738  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - ราคาทุน 

    

  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

 

999,900  

 

999,900 

 

เจาหน้ีการคา 

     

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

21,406,090  

 

14,821,223  

 

เจาหน้ีอื่น 

     

 

คาสิทธิคางจาย 

     

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

22,945,979  

 

20,679,834  

 

ดอกเบ้ียจายคางจาย 

     

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

2,344,850  

 

2,307,838  

   

รวม 

 

25,290,829  

 

22,987,672  
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หนวย : บาท 

20.2.4  รายไดและคาใชจาย 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

สําหรับป 

     

2554 
 

2553 

 

รายไดจากการขาย 

     
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ราคาตลาด 787,522,955  

 

841,746,537  

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 1,958,207  

 

5,896,973  

  

บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) ราคาตลาด 2,082,121  

 

7,779,520  

  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาตลาด 10,410,450  

 

            

2,722,853  

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด 

                           

-   

 

33,915  

  

บจ.พีท ียัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย ราคาตลาด 

                           

-   

 

21,129  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาตลาด 

                           

-   

 

4,142,699  

 

รายไดคาเชา  

     
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ตามสัญญา 880,704  

 

879,084  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 9,048,676  

 

7,409,103  

 

รายไดคาบริการ 

     
  

บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ตามสัญญา 647,727  

 

661,522  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 36,856,389  

 

31,459,565  

 

รายไดคานายหนา 

     
  

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  ราคาที่ตกลงรวมกัน 2,047,613  

 

1,534,034  

 

ขายสินทรัพยถาวร 

     

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน 

                           

-   

 

7,949,000  

    

ซ่ึงเปนไปตามปกตธุิรกิจ 
   

 

ขายสินทรัพยถาวร 

     

  

บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาที่ตกลงรวมกัน 

                           

-   

 

463,332  

    

ซ่ึงเปนไปตามปกตธุิรกิจ 
   

 

รายไดอื่น 

     

  

บจ.พีท ียัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย 
ราคาที่ตกลงรวมกัน/บันทึกขอตกลง 

                           

-   

 

421,903  

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน/บันทึกขอตกลง 12,742,356  

 

7,235,675  

 

ซ้ือสินคา 

     
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 82,451,202  

 

25,110,684  

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด 

                           

-   

 

1,315,672  

 

คาสิทธิจาย 

     
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 22,945,979  

 

20,679,834  

 

ซ้ือทรัพยสินถาวร 

     

  

บจ.จีเอส ยัวซา พาวเวอร ซัพพลาย ราคาตลาด                     -    

 

480.764  

  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 2,418,347  

 

            

213,787  

 

ดอกเบ้ียจาย 

     
  

บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  ตามสัญญา 4,529,341  

 

4,704,876  

 

คาใชจายอื่น 

     
  

บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น ราคาที่ตกลงรวมกัน 154,027  

 

580,603  
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20.3  เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

          

หนวย : บาท 

    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

    

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 

  
เพ่ิมขึ้น 

  
(ลดลง) 

  ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง 

  ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 
    

 
   

 

งบการเงินรวม 

          
 

เงินกูยืมระยะสั้น 

          

 

บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  177,753,550  

 

                          

-   

 

(12,723,412) 

 

16,840,908  

 

181,871,046  

  

รวม 

 

177,753,550   

 

                          

-   

 

(12,723,412) 

 

16,840,908 

 

181,871,046 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         
 

เงินกูยืมระยะสั้น 

          

 

บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  177,753,550 

 

                          

-   

 

(12,723,412) 

 

16,840,908 

 

181,871,046 

  

รวม 

 

177,753,550 

 

                          

-   

 

(12,723,412) 

 

16,840,908 

 

181,871,046 

 
 

 20.3.1 เดือนมีนาคม  2550   บริษัทฯ   ไดกูยืมเงินจากบริษัท  จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  จํานวน  170  
ลานเยน  อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1  กําหนดชําระวันที่ 28 มีนาคม 2551 โดยผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนออกไปเปนวันที่  
28 มีนาคม 2552 เมื่อครบกําหนดผูใหกูไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนวันที่ 26 มีนาคม 2553 และในวันดังกลาวบริษัทฯ ได
ชําระคืนเงินกูบางสวนจํานวน  20  ลานเยน  คงเหลืออีกจํานวน  150 ลานเยน  ผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนเปนวันที่  26  
มีนาคม  2553   และในวันดังกลาวบรษัิทไดชําระคืนเงินกูบางสวนจํานวน  10  ลานเยน   คงเหลืออีกจํานวน  140 ลานเยน   
ผูใหกูไดขยายเวลาชําระคืนเปนวันที่  25 มีนาคม  2554  และในวันดังกลาว  บริษัทฯ  ไดชําระคืนเงินกูบางสวน  10 ลานเยน  
สวนที่เหลืออีก  130 ลานเยน  ผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืน เปนวันที่ 26 มีนาคม 2555  
 

 20.3.2 เดือนสิงหาคม  2550  บริษัทฯ  ไดกูยืมเงินจากผูใหกูรายเดิมดังกลาวขางตนอีก จํานวน  320  ลานเยน  อัตรา
ดอกเบี้ย   LIBOR +1 ครบกําหนดชําระวันที่  14  สิงหาคม  2551   โดยผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนออกไปเปนวันที ่  14 
สิงหาคม 2552  เมื่อครบกําหนดบริษัทฯ ไดชําระคืนบางสวนจํานวน  40 ลานเยน  คงเหลือจํานวน 280 ลานเยน ผูใหกูไดขยาย
ระยะเวลาชําระคืนเปนวันที่ 13  สิงหาคม  2553 และในวันที่  16  สิงหาคม  2553 บริษัทฯ ไดชําระคืนอีกบางสวนจํานวน  15
ลานเยน สวนที่เหลืออีกจํานวน 265  ลานเยน  ผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนเปนวันที ่ 16 สิงหาคม 2554 และในวันดังกลาว 
บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูบางสวน 20 ลานเยน สวนที่เหลืออีก 245 ลานเยน ผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืน เปนวันที่ 12 
สิงหาคม 2555    

 20.3.3 เดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากผูใหกูรายเดิมดังกลาวขางตนอีกจํานวน  80  ลานเยน   อัตรา
ดอกเบี้ย   LIBOR+1  ครบกําหนดชําระวันที่  19  กันยายน  2551  ตอมาผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนออกไปเปนวันที่  
18  กันยายน  2552  เมื่อครบกําหนดบริษัทฯ  ไดชําระคืนบางสวนจํานวน  10 ลานเยน  คงเหลือจํานวน  70 ลานเยน  ผูใหกูได
ขยายระยะเวลาชําระคืนเปนวันที ่ 17 กันยายน 2553  เมื่อครบกําหนดชําระผูใหกูไดขยายระยะเวลาชําระคืนเปนวันที่  16 
กันยายน 2554 และในวันดังกลาว บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูบางสวน 4 ลานเยน สวนที่เหลืออีก 66  ลานเยน ผูใหกูไดขยาย
ระยะเวลาชําระคืน เปนวันที่ 14 กันยายน 2555 
 

20.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (SWAP) กับกิจการแหงหนึ่งในวงเงิน 
100 ลานบาท สําหรับเงินตนของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวขางตน   ซึ่งประกอบดวย   
             

วันท่ีในสัญญา 

จํานวนเงิน 

ระยะเวลา 

  จํานวนเงินตาม
สัญญา SWAP 

(บาท) 

  จํานวนเงินตาม
อัตราซื้อ 
(บาท) 

  ผลตางจาก
อัตรา

แลกเปล่ียน 
(บาท) 

(ลานเยน)       

25 มีนาคม 2554 130 25 มีนาคม 2554 - 26 มีนาคม 2555 

 

49,907,000  

 

52,266,890  

 

2,359,890  

10 สิงหาคม  2554 245 11 สิงหาคม 2554 - 12 สิงหาคม 2555 

 

98,833,000  

 

98,502,985  

 

(330,015) 

14 กันยายน  2554 66 14 กันยายน 2554 - 14 กันยายน 2555 

 

26,895,000  

 

26,535,498  

 

(359,502) 

รวม  441 

    

175,635,000  

 

177,305,373  

 

1,670,373  
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21. สัญญาใหเชาและบริการระยะยาว         
บริษัทฯ    ไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่บางสวนในโรงงานและใหบริการที่โรงงานเกตุเวย จังหวัดฉะเชิงเทรา กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม 

อินดัสตรีส จํากัดซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง  ดังนี ้
 

ประเภทสัญญา    ระยะเวลาใหเชาและบริการ     
-  สัญญาใหเชาพ้ืนที่โรงงาน   -  เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2554  
-  สัญญาใหเชาพ้ืนที่สํานักงานและการใช  -  เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2555       
   สิ่งอํานวยความสะดวก          
-  สัญญาใหเชาพ้ืนที่เก็บตะกั่ว   -  เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554  
-  สัญญาใหเชาพ้ืนที่คลังสินคา  -  เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
-  สัญญารับจางผลิต   -  เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 2552 และจนกวาจะมีฝายใดฝายหน่ึงแจงเปน 

         ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน เพ่ือยกเลิกสัญญา  
-  สัญญาใหเชาพ้ืนที่เก็บขยะ   -  เร่ิมตั้งแตเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554  
หมายเหตุ  :    สัญญาที่หมดอายุ ณ ปจจุบันยังไมไดตอสัญญา แตบริษัทฯ ยังใหผูเชา เชาอยู (ตามหมายเหตุงบการเงินขอ 28)  
 

22. ภาษีเงินได           
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิแตไมมีภาษีเงินไดเนื่องจากใชประโยชนทางภาษีจากผล

ขาดทุนสะสมที่ยกมา และไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสรมิการลงทุน  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 
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23.ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน                

       บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่และดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554  และ  2553   มีดังนี ้  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

         

หนวย : พันบาท 

    งบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 

    
ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ 

ผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑ   
ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ 

ผลติภัณฑ 

  

      แบตเตอรี ่   
รายการ 

  

  

  

ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่น  ๆ รวม ตลาด รวม ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่น  ๆ รวม 

  ผูบริโภค     ผูบริโภค   
ระหวางกัน 

ผูบริโภค     

                  

                              

  รายไดจากการขาย 7,47,460 786,845 264,464 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) ขั้นตน 151,953 100,051 8,793 9,366 270,163 50,064       320,007              (808)       151,953       149,307           8,793         9,366        319,419  

  กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา         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) กอนตนทุนทางการเงิน                           

          และภาษีเงินได         116,155 (8,769)       107,386              (970)               106,416  

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

  ภาษีเงินได         
  

                -                   -                           -   

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ         100,427  (8,777)         91,650              (970)                 90,680 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554                           

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ         404,747 4,062     408,809                   408,809  

  สินทรัพยอื่น         705,855      169,489        875,344  (210,662)               664,682 

  รวมสินทรัพย         1,110,620     173,551    1,284,153  (210,662)         1,073491 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2553 
         

หนวย : พันบาท 

    งบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 

    
ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ 

ผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑ   
ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ 

ผลิตภัณฑ 

  

      แบตเตอรี ่   
รายการ 

  

  

  

ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่น  ๆ รวม ตลาด รวม ตลาด
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่น  ๆ รวม 

  ผูบริโภค     ผูบริโภค   
ระหวางกัน 

ผูบริโภค     

                  

                              

  รายไดจากการขาย       540,014       840,310        327,041          25,171    1,732,536        884,108    2,616,644     841,745)       540,014       882,672        327,041          25,171   1,774,899  

  ตนทุนขาย   
     

(455,004) 

     

(695,305) 

     

(293,601) 

       

(17,443) 

  

(1,461,353) 

     

(836,505) 
  (2,297,85)       842,529       455,004)   (689,281)  (293,601)  (17,443) (1,455,329) 

  กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน         85,010       145,005          33,440            7,727       271,182         47,603       318,785               784         85,010       193,392          33,440            7,727 319,569  

  กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา                         -                     -                             -   

  รายไดอื่น                 62,478           1,058          63,536   (1,541)         61,995  

  คาใชจายในการขาย         
     

(193,505) 

       

(48,840) 

     

(242,345) 
                -           (242,345) 

  คาใชจายในการบริหาร          (51,803)  (20,174)  (71,977)           1,364          (70,614) 

  กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน                           

          และภาษีเงินได               88,352         20,353)        67,999              606          68,606  

  ตนทุนทางการเงิน         
       

(24,526) 
                (7)        24,533)                 -           (24,533) 

  ภาษีเงินได                         -                   -                   -                   -                           -   

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                 63,826         20,360)         43,466              606         44,073  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                           

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ             367,841           4,484        372,325                  -           372,325 

  สินทรัพยอื่น               673,952       180,491       854,443   (212,358)         642,085 

  รวมสินทรัพย           1,041,793        184,975    1,226,768  (212,358)         1,014,410 

                    บริษัทมิไดแสดงสินทรัพยจําแนกตามสวนงานเน่ืองจากบริษัทใชสินทรัพยรวมกันในทุกสวนงาน 
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24. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน  
        

24.1  ความเส่ียงจากสภาพคลอง          
 ความเส่ียงสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะไมสามารถชําระภาระผูกพันทางการเงิน เชน การจายชําระเจาหนี้

พนักงาน   บริษัทฯ ลดความเส่ียงจากสภาพคลองโดยไดจัดทําวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหงและการขยายเงินกูยืมระยะส้ันเปน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่ง    นอกจากนี้เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยการตอ
อายุเงินกูยืมเมื่อถึงกําหนดชําระ 

          

24.2  ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ          
 ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และ

บริษัทยอยเพ่ือปองกันความเส่ียงนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมีฐานของลูกคาที่หลากหลายบริษัทฯ   
และบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกคาเกินกวาจํานวนทีไ่ดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวใน งบการเงิน  

 

24.3  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย         
  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสงผลกระทบตอดอกเบี้ยจาย

ของบริษัทฯ  ในงวดปจจุบันและในปตอไป บริษัทฯ คาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตอการดําเนินงานของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยไมมี
เงินกูยืมที่มีสาระสําคัญขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดชําระไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของแลว 

 

24.4  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน          
   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึง่

กอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ ในงวดปจจุบันและในปตอ ๆ ไป  
 ปจจุบันบริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

(SWAP) และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศในสวนที่บริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยนไว  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) จากสถาบันการเงินสามแหง
รวมจํานวน 300 ลานบาท (ป 2553 จํานวน 100 ลานบาท)       
  วันที่  31  ธันวาคม  2554   บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี ้         
  

รายการ 

  วงเงิน 
Forward 

(ลานเยน)  
สกุลเงิน 

  
จํานวนเงิน 

  สวนที่ปองกัน
ความเส่ียง 

  สวนที่ไมได
ปองกันความ

เส่ียง       

ลูกหนี้การคา USD 1,254,766  1,254,766  

รายไดคานายหนาคางรับ USD 28,546  28,546  

เจาหนี้การคา JYP 238,733,152  177,891,196  60,841,956  

USD 690,295  690,295  

EUR 7,224  -  

GBS 4,509  4,509  

  ดอกเบี้ยคางจาย   5.8  JYP   5,685,780    5,800,000    - 
   

24.5  มูลคายุติธรรม 
 ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดงักลาวจะไม 
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญช ี
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   
        

25.1  ภาระผูกพัน            

25.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญารายจายฝายทุนจํานวน 
5.72 ลานบาทและจํานวน  2.84  ลานบาท   (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน  4.52  ลานบาท  และจํานวน  1.64  ลาน
บาท) 

 

25.1.2 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554      บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาคาเชาและคาบริการจํานวน  
3.49  ลานบาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1.40 ลานบาท) 

 

 25.1.3  บริษัทมีภาระที่ตองจายคาสิทธิใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งคํานวณจากยอดขายและปจจัยอ่ืนประกอบ   

 25.1.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานระยะยาวสําหรับรถยนต
โดยมีคาเชาที่ตองจายภายใตสัญญาเชา  ดังนี ้  
   

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 
ไมเกินหนึ่งป 2,388,039  1,817,265  2,388,039  1,817,265  

เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 4,351,352  3,944,635  4,351,352  3,944,635  

รวม 6,739,391  5,761,900  6,739,391  5,761,900  
      

25.2  หนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน         
 25.2.1 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554  และ  2553    บริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือบริษัทเปน
จํานวนเงิน  15.48 ลานบาท และ 13.61  ลานบาท ตามลําดับ   
 

 25.2.2 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554  และ  2553   บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารใหบริษัทยอย จํานวน 5 ลานบาท 
 

 25.2.3 บริษัทฯ ไดถูกฟองในคดีแรงงานคดีหนึ่ง จํานวน 2.76 ลานบาท โดยศาลแรงงานไดตัดสินใหบริษัทแพคดี  บริษัทฯ 
ไดยื่นอุทธรณและคดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา  
 

 25.2.4 บริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีผิดสัญญาโดยลูกคารายหนึ่ง  จํานวนเงิน 1.96 ลานบาท ปจจุบันคดีดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล   ผูบริหารเชื่อวาผลที่สุดของคดีจะไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ และบริษัทยอย 

             
26. สิทธิและหนาที่ในการไดรับการสงเสริมการลงทุน         

บริษัทไดรับสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1740/2543 และรวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสิทธิที่ไดรับโดยสังเขปมีดังนี ้        
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรบัเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัต ิ    
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเปนที่นําเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิต เพ่ือการสงออกเปน

ระยะ เวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก       
 ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรบัของที่นําเขามาเพ่ือสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันนําเขาครั้งแรก  
 ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาเจ็ดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการซึ่งคือ 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2546 โดยรวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอยได      
 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได จะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนใน

ระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา  5  ป  โดย
จะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปหนึ่งหรือหลายปก็ได       

 บริษัทไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินรอยละหาของรายไดจากการสงออกที่เพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนระยะเวลาสิบปนับแตวันที่
เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และรายไดจากการสงออกของปนั้น ๆจะตองไมต่ํากวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยของสาม
ปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก  

 ผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลจากบริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่จะไดรับจากบริษัทตลอด
ระยะเวลาที่บริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกประการหนึ่งดวย     

 บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสรมิการลงทุน      
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวไดหมดอายุแลว ตามเง่ือนไขบริษัทฯ  

มีนโยบายที่จะไมขอตออายุในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 
        



  

  

68 YUASA BATTERY 
Annual   Report    2011 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

 

27. การบริหารจัดการทุน          
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถ ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารงไวซึ่ง

โครงสรางของเงินทุนที่เหมาะสม           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 และ 2553 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี ้  
  
                  งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      31 ธันวาคม 2554   31 ธันวาคม 2553   31 ธันวาคม 2554   31 ธันวาคม 2553 
 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน      2.77        4.23       2.08        3.00 
 

28. เหตุการณภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน        
ตามรายงานการประชุมวิสามัญประจําปผูถือหุน  ครั้งที่  1  ประจําป  2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติให บริษัทฯ

จําหนายทรัพยสินของโรงงานที่ 2  (เกตเวย)  ซึง่ประกอบดวย   ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณบางสวน  มลูคาสุทธิตามบัญชี  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 191.26  ลานบาท ใหกับ บริษัท  ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด (บริษัทที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งมี
บริษัทใหญสูงสุดรวมกัน มูลคาขาย จํานวน 217.01 ลานบาท คาดวาจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายระหวางกันประมาณเดือน
กุมภาพันธ 2555 สวนการโอนกรรมสิทธิ์และรับชําระเงินคาดวาจะทําในเดือนเมษายน 2555 โดยบริษัทฯจะตอสัญญาเชาให 
บริษัท  ยีเอส  ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด  ตอไปอีก จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์  รวมรายไดคาเชาประมาณ  4.04 ลานบาท อยางไรก็
ตามทรัพยสินดังกลาวมีราคาประเมินของผูประเมินอิสระ ซึ่งประเมินที่ดินโดยวิธีราคาตลาด และประเมินอาคารส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร 
โดยใชวิธีตนทุนทดแทนรวมจํานวน 206.48 ลานบาท รายงานของผูประเมินอิสระลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 10           

การขายทรัพยสินดังกลาว   บริษัทฯ คาดวาจะมีคาใชจายในการขายจํานวนเงินประมาณ 9.68 ลานบาท  บริษัทฯ อาจมีภาระหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดข้ึนซึ่งบริษัทฯ   อาจตองจายเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับพนกังานบางสวนที่สมัครใจลาออก ซึ่งเปนจํานวนเงินนอกเหนือจากที่
บริษัทฯไดบนัทึกประมาณการผลประโยชนพนักงานไว ซึ่งปจจุบันยังอยูระหวางการพิจารณาและยังคงมีความไมแนนอนอยางมาก 

            
29. การจัดประเภทบัญชีใหม          

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งรวมอยูในงบ
การเงิน เพ่ือวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของป 2554 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินป 
2554 การจัดประเภทรายการเหลานี้เปนไป ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งเปนผลจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม และการแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินป 2554 
รายละเอียดดังนี ้

หนวย :บาท 

งบการเงินรวม  

  กอนจัดประเภทใหม   จัดประเภทใหม   หลังจัดประเภทใหม 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 
สินทรัพย 

ลูกหนี้การคา 245,711,362  (7,086,108) 238,625,254  

ลูกหนี้อ่ืน- ที่ไมเกี่ยวของกัน                            -   9,339,760  9,339,760  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน       5,567,770  (2,953,454) 2,614,316  

หนีส้ิน 

เจาหนี้การคา (276,019,907) 276,019,907                              -   
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หนวย: บาท 

   งบการเงินรวม 

   กอนจัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม  หลังจัดประเภทใหม 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน                            -    (22,987,672) (22,987,672) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  -ที่ไมเกี่ยวของกัน                            -    (352,568,584) (352,568,584) 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน (22,987,672) 22,987,672                              -    

เจาหนาคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,422,840) 1,422,840                              -    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (81,615,584) 75,825,639  (5,789,945) 

(130,766,871)                             -    (130,766,871) 

          
หนวย :บาท 

งบการเงินรวม   

     กอนจัดประเภทใหม   ผลกระทบตองบ
การเงิน 

  หลังจัดประเภทใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

      

รายไดจากการขาย (1,810,658,155)        35,759,576  (1,774,898,579) 

รายไดอ่ืน (62,169,563)               174,202  (61,995,361) 

ตนทุนขาย 1,471,209,134  (15,879,626) 1,455,329,508  

คาใชจายในการขาย 257,425,045  (15,079,743) 242,345,302  

คาใชจายในการบริหาร 55,201,482  15,411,188  70,612,670  

คาตอบแทนผูบริหาร 18,945,167  (18,945,167)                             -   

กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 66,572  (66,572)                             -   

ตนทุนทางการเงิน 25,906,890  (1,373,858) 
           

24,533,032  

(44,073,428)                             -   (44,073,428) 

 

หนวย :บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  กอนจัดประเภทใหม จัดประเภทใหม หลังจัดประเภทใหม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553    

สินทรัพย 

ลูกหนี้การคา 305,486,538  (7,086,108) 298,400,430  
ลูกหนี้อ่ืน- ที่ไมเกี่ยวของกัน 8,506,423  8,506,423  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,628,136  (2,120,116) 2,508,020  
หนี้สิน 

เจาหนี้การคา (276,019,907) 276,019,907                              -   

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน-กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน                            -   (22,987,672) (22,987,672) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน-ที่ไม
เกี่ยวของกัน                            -   (316,142,320) (316,142,320) 

คาใชจายคางจาย - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน (22,987,672) 22,987,672                              -   

เจาหนีค้าที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,422,839) 1,422,839                              -   

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (44,818,456) 39,399,375  (5,419,081) 

(35,134,200)                            -   (35,134,200) 
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หนวย :บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   

      กอนจัดประเภท
ใหม 

  ผลกระทบตอ
งบการเงิน 

  หลังจัดประเภท
ใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553      

รายไดอ่ืน (62,519,441) 41,597  (62,477,844) 

ตนทุนขาย 1,482,075,703  (20,721,432) 1,461,354,271  

คาใชจายในการขาย 

        

172,824,711  20,679,834  193,504,545  

คาใชจายในการบริหาร 

          

35,406,758  16,396,264  51,803,022  

คาตอบแทนผูบริหาร 15,658,734  (15,658,734)                       -   

กําไรขาดทุนจากอัตรแลกเปลี่ยน  66,572  (66,572)                        -   

ตนทุนทางการเงิน 25,197,053      (670,957)       24,526,096  

1,668,710,090                       -   1,668,710,090  

 
30. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนี้ไดรับอนมุัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ  2555 
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