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1. สาส์นจากประธานกรรมการ  
 

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2558 ฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบาง 
ตามการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง และปัจจยับวกจากราคาน้าํมนัท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เงินบาทท่ีอ่อน
ค่าลงอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง ในขณะท่ีการ
บริโภคภาคเอกชน ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนต์หลกัของเศรษฐกิจไทย ยงัไม่ฟ้ืนตวั 
เน่ืองจากการจบัจ่ายใช้สอยถูกกดดนัจากรายได้ภาคเกษตรท่ีตกต ่า ภยัแล้งท่ี
รุนแรงในรอบหลายปี และปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ียงัพุ่งสูงข้ึน และแมจ้ะมี
ปัจจยัลบในดา้นเศรษฐกิจอยูบ่า้ง บริษทัยงัสามารถผลกัดนัการขายทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดส่งออกได้ดีข้ึน ดว้ยการจดัแผนส่งเสริมการขายท่ี
เหมาะสม การหาช่องทางการตลาดใหม่ๆและจดัหาสินค้าท่ีหลากหลาย
เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายและแข่งขนักบัผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรายอ่ืน ดว้ยการจดัซ้ือ
หรือน าเขา้แบตเตอร่ีจากบริษทัในเครือข่ายของบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชัน่แนล ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทั ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม 

อาเซียน ในดา้นตน้ทุน แมว้า่ในปี 2558 ราคาตะกัว่ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจะช่วยให้ตน้ทุนการผลิตดีข้ึน แต่
บริษทัยงัคงปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของการผลิตแบตเตอร่ี เพ่ือลดจ านวนชัว่โมงท่ีเคร่ืองจกัรเสีย และลดการสูญเสียจากขบวนการผลิตต่างๆ 
ลง พร้อมๆ กบัการการลงทุนในเคร่ืองจกัร อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตโดยรวม
ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีผา่นมา 

กล่าวโดยสรุปในปี 2558 บริษทัมีรายได้จากการขายจ านวน 1,754.04 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจากตลาดตลาดทดแทน
ภายในประเทศและตลาดส่งออก และบริษทัมีรายไดอ่ื้นอีกจ านวน 4.65 ลา้นบาท บริษทัมีตน้ทุนขาย 1,423.59 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงินจ านวน 292.49 ลา้นบาท ท าให้มีผลก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 43.94 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ตามสโลแกนของบริษัทท่ีว่า “คุณภาพด ี 
ไม่เคยเปลี่ยน” และขยายฐานลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใช้ในระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพทางการผลิต และให้ความส าคญัเพ่ือสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

ทั้ งน้ีความส าเร็จทั้ งหมดท่ีบริษัทได้รับในปีท่ีผ่านมา ล้วนมาจากการสนับสนุนจากผู ้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ในนามของ
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนลูกค้าผูมี้
อุปการะคุณทุกท่าน รวมถึงผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในเป็นหน่ึงเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรักษาผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้น และทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัฯ พร้อมกบัมีความตั้งใจจริงท่ีจะท าให้บริษทัฯ เจริญเติบโตกา้วหน้าต่อไปอยา่ง
ย ัง่ยนืพร้อมกบัรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปดว้ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน 
 
                      ในนามคณะกรรมการ 
 
 
 
 

(อิชิโระ มูราตะ) 
                        ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
          9 มีนาคม 2559 
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2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.
ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล นายโยธิน วิมุกตายน และนายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ และ โดย รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 15 คร้ัง ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และมีการพิจารณาทบทวนเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี  

1. สอบทานงบการเงินประจ าเดือน ประจ าไตรมาสและประจ าปีของบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้น รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบถามประเด็นส าคญั
ท่ีตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การปฏิบติังานเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และท าให้บริษทัมีระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม  รวมทั้งป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสอบทานรายการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ซ่ึงบริษทัไดถื้อ
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

5. พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ร่วมสมัมนา ฝึกอบรมท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสมัมนา ฝึกอบรมแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ เพ่ือพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ    

จากการพิจารณาสอบทานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัจดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตาม
ควร บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี และตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเปล่ียนแปลงรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม ่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้ตรียมความพร้อมในการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพ่ือการน าเสนอขอ้มูลในเร่ืองส าคญัจากการสอบบญัชี (Key Audit Matters) 

อยา่งไรก็ตาม ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การติดตามผลการแกไ้ขของฝ่ายจดัการตามท่ีไดแ้นะน าไวใ้นปีก่อน และยงัคงให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการฐานขอ้มูลของบริษทั รวมถึงการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร ซ่ึงในปีน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้แนะน าเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2558 ไวด้งัน้ี   

1. ฝ่ายจดัการควรจดัให้มีการทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั หากวิธีปฏิบติัใดท่ี
เคยเป็นประเพณีปฏิบติั ควรไดรั้บการทบทวนและจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะระเบียบดา้นการพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัทุกฝ่าย 

2. ในปี 2558 ฝ่ายจดัการไดมี้การพฒันาระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบในปีก่อน แต่
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบลงทุน ซ่ึงเป็นการสอบทานขอ้มูลดว้ยระบบ Manual นั้น บริษทัยงัมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ฐานขอ้มูลมีความสมบูรณ์ข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 

3. ฝ่ายจดัการควรส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนผงัโครงสร้างภายในองคก์รและสายการบงัคบับญัชา รวมทั้งภาระหนา้ท่ีของงาน (Job 
Description) ท่ีมีการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความเขม้แขง็ของระบบควบคุมภายใน 

4. ปัจจุบนัการเปิดเสรีของ AEC ในกลุ่มประเทศ ASEAN ท าให้บริษทัตอ้งพบกบัสถานการณ์ท่ีผูผ้ลิตจากประเทศเพ่ือนบา้นมี
ตน้ทุนการผลิตท่ีต  ่ากวา่เขา้มาแข่งขนักบัแบตเตอร่ีท่ีผลิตในประเทศ ดงันั้น ฝ่ายจดัการควรให้ความสนใจในการลดตน้ทุนทั้งในสายการผลิตและ
สายงานสนบัสนุน เพื่อให้แบตเตอร่ี Yuasa สามารถแข่งขนัไดท้ั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

       (รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               9  มีนาคม 2559 
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3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
เพ่ือให้เขา้ใจและเป็นแนวทางส าหรับการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

“(บริษทั)” และบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่ จ  ากดั “(บริษทัยอ่ย)” บริษทัจะอธิบายถึงภาพรวม ท่ีมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

วิสัยทัศน์และ ภารกจิ ในการด าเนินธุรกจิ 
 วสัิยทัศน์ (Vision )  

“เราจะเป็นผูน้ าการผลิตแบตเตอร่ีในด้านเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพระดับโลก ในตน้ทุนท่ีแข่งขนัได้ และเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่ง
การตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง” 

ภารกจิ (Mission)  
“ให้สามารถเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทั้งคุณภาพและตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ ดว้ยการน านวตักรรมทางเทคโนโลยแีละปรัชญาใหม่ๆ เขา้มาพฒันา

ระบบการบริหาร การผลิต เพ่ือท าให้บริษทักา้วไปอยา่งมัน่คง ซ่ือตรง ไดรั้บการเช่ือถือ เป่ียมดว้ยคุณภาพ และการบริการ ทั้งการด าเนินงาน 
บุคลากร รวมทั้งความรักความสามคัคีท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้บรรลุสู่เป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีขา้งหนา้" 
 

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ  
 บริษทัจะด าเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะคงไวซ่ึ้งขั้นตอนและ

วิธีการในการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสตัย ์ 
 บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า การประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการ

ประกอบธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง  
 บริษทัจะให้ความเคารพและยดึถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 บริษทัจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์ ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ และการประเมินการ

ลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีรัดกุมและโปร่งใส  
 บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและพนกังานทุกคนของบริษทั ยดึมัน่อยา่งซ่ือสตัยต่์อนโยบายของบริษทั กระบวนการดา้นบญัชี และ

เกณฑก์ารควบคุมอ่ืนๆ ทั้งน้ี พนกังานควรท่ีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัที ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัใด ๆ วา่อาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรม
องคก์รซ่ึงก่อให้เกิดการกระท าผิดหรือก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั  

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการเป็นผูน้ าในการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนตท่ี์มีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ และการ

ให้บริการดา้นพลงังานแก่ลูกคา้อยา่งครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มุ่งเนน้ให้มีระบบธรรมาภิบาล การจดัการบริหารความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษทัจึงมี
แนวทางในการบริหารองคก์รให้เติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยนื โดยให้ความส าคญักบัความสมดุลทั้งดา้นการเงิน  ลูกคา้ กระบวนการด าเนินงาน และ 
ผลลพัธ์ดา้นการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเป็นไปได ้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอยา่งสมดุล 
(Balance) ภายใตภ้าวะความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Fair risk) โดยกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการด าเนินงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวดั 
วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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4. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย  
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนต์และแบตเตอร่ีจกัรยานยนตภ์ายใต้

ช่ือ YUASA เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ  ทั้ งยงัเป็นผูน้ าเข้าแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงใช้เป็นแหล่งพลังงานส ารองใน
อุตสาหกรรมต่างๆ  นอกจากน้ีบริษัทยงัท าการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีภายใต้เค ร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนเอง ได้แก่ 
"THUNDERLITE" และ"YUCON"  บริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (GYIN) ซ่ึงจะคิด
เป็นรายลูกท่ีผลิตส าหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายส าหรับแบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งการดูแลรักษา (Maintenance 
Free) ทุกชนิด 

ในดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ ทางบริษทัจดัจ าหน่ายสินคา้ส าหรับตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) ผา่นบริษทั ยวัซ่า
เซลส์ แอนด ์ ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก GYIN ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ "YUASA" ในตลาดท่ีอยูน่อกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กมัพชูา และพม่า โดยปกติแลว้ GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออก
ให้บริษทัอีกทางหน่ึง โดยสัง่ซ้ือโดยตรงจากบริษทัหรือคิดเป็นค่านายหนา้ในการขาย  บริษทัสามารถจ าหน่ายแบตเตอร่ี “YUASA” ภายในอาณา
เขตท่ีก าหนด และจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ  
 

โครงสร้างบริษัทที่เกีย่วข้อง (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (GYIN) ถือหุ้นในบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 โดย GYIN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น (GYC) ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จ  ากดั และบริษทั ยวัซ่า 
คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จ  ากดั 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จ ากดั 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(GYIN) ตระกลู มนูธรรม 

บริษทั เซลทรัล เอเยนซิ จ  ากดั 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์    
ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ากดั 

100.00% 

 
 77.00% 

 

55.00% 

 

19.13% 

 
3.10% 

 
40.69% 

 

99.99% 

 

92.30% 

 

6.48% 

 
5.45% 

 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



  

   5 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 
 

โครงสร้างรายได้ 
รายละเอยีด 2554 2555 2556 2557 2558 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  ("บริษทั") 
1. จ าหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์ 
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 204.56 10.79 298.70 15.43 291.21 16.53 244.39 14.55 147.53 8.37 
- ส่งออก 218.00 11.50 246.69 12.74 251.75 14.29 289.39 17.23 279.37 15.85 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 32.19 1.70 25.59 1.32 32.00 1.82 16.13 0.96 29.24 1.66 
- อ่ืน ๆ 0.11 0.01 0.03 0.00 0.44 0.03 0.73 0.04 0.04 0.00 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ 
- ตลาดรถใหม ่(OEM) 396.05 20.90 447.42 23.11 318.65 18.08 299.36 17.82 344.53 19.55 
- ส่งออก 110.92 5.85 95.43 4.93 117.46 6.67 80.56 4.80 103.04 5.85 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 5.95 0.31 3.25 0.17 2.97 0.17 5.20 0.31 1.04 0.06 
- ส่งออกอ่ืนๆ 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
3. จ าหน่ายแบตเตอร่ีส ารองไฟ 
- ในประเทศ 76.28 4.02 66.58 3.44 41.38 2.35 54.56 3.25 70.05 3.97 
- ต่างประเทศ - - - - - - - - - - 

4. อ่ืนๆ 0.45 0.02 4.56 0.24 0.47 0.03 0.53 0.03 0.64 0.04 

รวมรายได้บริษทั (ก) 1,044.53 55.11 1,188.28 61.38 1,056.35 59.95 990.85 58.99 975.51 55.35 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน  (บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

1. จ าหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 615.65 32.48 468.37 24.19 380.49 21.59 419.66 24.98 500.53 28.40 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีจักรยานยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 189.33 9.99 208.87 10.79 276.79 15.71 246.70 14.69 263.11 14.93 
3. แบตเตอร่ีส ารองไฟ/พลงังานแสงอาทิตย์ 20.36 1.07 24.13 0.01 21.46 1.22 9.51 0.57 14.10 0.80 

4. อ่ืนๆ 0.21 0.01 1.64 0.08 0.03 0.00 1.56 0.09 0.80 0.05 

รวมรายได้บริษทัย่อย (ข) 825.56 43.56 702.88 36.31 678.74 38.52 677.42 40.33 778.54 44.17 

รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข) 1,870.09 98.67 1,891.17 97.68 1,735.10 98.47 1,668.27 99.31 1,754.04 99.52 

รายได้อ่ืน 25.13 1.33 44.86 2.32 26.95 1.53 11.53 0.69 8.55 0.48 

รายได้รวม 1,895.22 100.00 1,936.04 100.00 1,762.05 100.00 1,679.80 100.00 1,862.59 100.00 
 

ที่มา  ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ   *เป็นการจ าหน่ายในประเทศให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายเพ่ือการส่งออก 

 

การเปลีย่นแปลงที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
ในปี 2558 บริษทัมีพฒันาการท่ีส าคญัในหลายเร่ืองทั้งในสายการผลิตและการขาย โดยในดา้นโรงงาน บริษทัไดท้  าการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

อาคารและสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในโรงงานเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในระหวา่งการปรับปรุงบริษทัยงัคงตอ้งท าการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้บางโครงการอาจล่าชา้ไปกวา่แผนบา้ง ในดา้นการผลิตบริษทัไดย้กเลิกสายการผลิตแบตเตอรีรถจกัรยานยนตช์นิดพ้ืนฐาน 
(Conventional motorcycle battery) ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการแบตเตอร่ีชนิดดงักล่าวมีนอ้ยลงและไม่คุม้กบัการผลิต บริษทัจึงใชวิ้ธีน าเขา้จาก
บริษทัในเครือเพ่ือเขา้มาจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ภายในบริษทัแทน ส าหรับในดา้นการขาย บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกบัปี
ท่ีผา่นมา โดยแบตเตอร่ีรถยนตบ์ริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรุ่นใหม่ ส าหรับรถกระบะในรุ่น LN3 ร่วมกบัผูผ้ลิตรถยนตร์ายหน่ึง ซ่ึงได้
ปรับเปล่ียนรุ่นการผลิตในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปีผา่นมา นอกจากนั้นบริษทัยงัไดพ้ฒันาแบตเตอร่ีรถยนตใ์นรุ่นใหม่ เช่น MFDIN65 ส าหรับ
ตลาดภายทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงเป็นรถยนตจ์ากประเทศท่ีผลิตจากแถบยโุรป ไดแ้ก่ เชพโรเลต ออฟตา้ และอาวิโอ ้ และ 40B19 ซ่ึงเป็นฝา
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สองชั้น (Double lid) ส าหรับรถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงบริษทัเป็นผูน้ าตลาดนั้น บริษทัไดท้  า
การพฒันา รุ่น YTZ3V High performance เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีในขณะท่ีช่วยลดตน้ทุนการผลิตดว้ย 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แบตเตอร่ีเป็นสินคา้จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั สามารถน ามาใช้งานได้หลากหลาย เช่น เป็นแหล่งก าเนิดพลงังาน ให้แสงสว่างใน

ครัวเรือน หรือใช้ส่องสัตวใ์นเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นส่วนประกอบจ าเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมฐานขอ้มูลต่างๆ จึง
จ าเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีทั้งส้ิน ดงันั้นการผลิตแบตเตอร่ีจึงมีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นต ่าจนถึงขั้นสูง แตกต่างกนัไปตามประเภทการใชง้าน 

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเปรียบเทียบสภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ภายในประเทศปี 2558 กบัปี 2557 พบว่ายอดการผลิตรถยนตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.27 ในขณะท่ีการผลิตรถจกัรยานยนต์ลดลงร้อยละ 1.95 ส าหรับ
การผลิตรถยนตเ์ม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา แมว้่าการผลิตเพ่ือการส่งออกจะเพ่ิมสูงข้ึนบา้ง แต่การผลิตเพ่ือการขายภายในประเทศเป็นส่วนส าคญัท่ี
ท าให้การผลิตรถยนตมี์สัดส่วนลดลง เน่ืองจากก าลงัซ้ือของประชาชนในประเทศลดลง จากนโยบายโครงการรถคนัแรกของรัฐบาล และภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรภายในประเทศท่ีมีราคาต ่าลง ส าหรับภาคการผลิตรถจกัรยานยนต์จะ
เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการผลิตรถยนต ์กล่าวคือการผลิตเพ่ือการส่งออกเพ่ิมข้ึนบา้ง จากการหาตลาดใหม่ๆ ในขณะท่ีการผลิตเพือการขาย
ในประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่สู้ดีนกั ดว้ยสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อตัราการจ าหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 9.41 และ 3.70 ตามล าดบั ส าหรับการส่งออกยานยนตใ์นรูปจ านวนเงินในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยภาพรวม
ยอดการส่งออกยานยนตป์รับตวัเพ่ิมข้ึน ยกเวน้การจ าหน่ายรถกระบะและรถบรรทุก สาเหตุส าคญัมาจากการการไดต้ลาดใหม่ๆ เพ่ือการส่งออก
รถยนตข์นาดเล็กหรือ Eco car ไดเ้พ่ิมข้ึน ในขณะท่ียอดจ าหน่ายรถกระบะลดลงเน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรุ่นการผลิตในช่วงกลางปีท่ีผ่านมา
ของผูผ้ลิตบางราย 

ส าหรับอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีของผูผ้ลิตหลกั จากขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2558 พบวา่อตัราการผลิตและ
การจ าหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 3.58 และร้อยละ 0.87 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวไม่รวมถึงการน าเขา้แบตเตอร่ีเขา้มาจ าหน่าย 
ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าเขา้จากหลายประเทศ เพ่ือเขา้มาจ าหน่ายภายประเทศ เช่น แบตเตอร่ีจากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลี เป็นตน้ ซ่ึงจะมีราคา
ถูกเม่ือเทียบกบัการผลิตภายในประเทศ ในขณะท่ีอาจมีจุดอ่อนในดา้นการบริการ ท่ีดอ้ยกวา่ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตภายในประเทศ 

ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2558 อยูท่ี่ระดบั
ราคาเฉล่ียประมาณ 1,785 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจ านวน 308 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 17 จากปี 2557 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ีย
อยูท่ี่ระดบั 2,094 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในระหว่างปี 2558 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัอยูใ่นกรอบระหว่าง 1,700-1,945 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยู่ท่ีระดบัราคา 1,805 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงลดลงจากช่วงปลายปี 2557 ท่ีผ่านมา 
ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 2 ราคาตะกัว่เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน และปีช่วงท่ีมีราคาสูงสุด โดยมีอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัราคา 1,945 เหรียญสหรัฐต่อตนั หลงัจาก
นั้นในช่วงคร่ึงปีหลงัราคาตะกัว่ไดป้รับลดลงอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะมีบางเดือนท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนบา้ง โดยราคาตะกัว่เฉล่ียในไตรมาสท่ี 3 และ 4 
อยูท่ี่ระดบัราคา 1,711 เหรียญสหรัฐต่อตนั และ 1,700 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามล าดบั ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตของบริษทัในปีท่ีผ่านมา อยู่ใน
ระดบัท่ีต  ่าลงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนในปีท่ีผา่นมา 

ดา้นการแข่งขนัในธุรกิจแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัในฐานะแหล่งพลงังานในรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ซ่ึงนอกจาก
จะใช้เป็นช้ินส่วนติดยานยนตแ์ลว้ยงัใช้เป็นช้ินส่วนทดแทน ดงันั้นปริมาณการใช้แบตเตอร่ีจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนโดยบริษทัต่างชาติ (ประเทศญ่ีปุ่ น) กับผูผ้ลิตไทย และได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก GYIN โดย จะไดรั้บประโยชน์จากความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตส์ัญชาติญ่ีปุ่ น  การผลิตแบตเตอร่ีใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือใช้ส าหรับรถยนตแ์ละจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นแบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผ้ลิตจะเร่ิมให้
ความสนใจในการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซ่ึงใช้เป็นพลงังานส ารองในโรงงาน อาคาร ส านักงาน 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัยงัตอ้งน าเขา้แบตเตอร่ีชนิดน้ีอยูแ่ละมีแนวโนม้ความตอ้งการสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมต่างๆ มีความจ าเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีชนิดส ารองระบบไฟ (Power Supply) มากข้ึน 

ในปี 2557 ตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง  ประกอบกบัราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกัมีราคาท่ีผนัผวน 
ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงไม่มีการปรับราคาสินคา้เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ  

แมว้่าตน้ทุนวตัถุดิบจะเพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิตแต่ละรายยงัพยายามหาช่องทางขยายตลาด เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ท าให้มีการแข่งขนัด้าน
การตลาดและการส่งเสริมการขายสูง เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ 
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บริษทัพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พฒันาบุคลากร และโครงสร้างการด าเนินงานให้ดีข้ึน น าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้พ่ือ
ลดต้นทุนการด าเนินงานและการท าให้แบตเตอร่ีมีความแข็งแรงทนทานมากข้ึน รวมทั้ งพยายามพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีต้นทุนต ่า แต่
ประสิทธิภาพคงเดิมเขา้สู่ตลาด 
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5. ปัจจยัความเส่ียง 

การประกอบธุรกิจของบริษทัย่อมมีความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและ
ประเมินความเส่ียงร่วมกบัผูบ้ริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจยัท่ีอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และ
พิจารณาผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบับริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขนั กลยทุธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และ
ความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อนัจะช่วยให้บริษทัสามารถวางแผนจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมี
ขนาดองคก์รท่ีเติบโตข้ึนและความเส่ียงต่างๆ เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ  ดงันั้นฝ่ายจดัการอยูร่ะหว่างการจดัเตรียมงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้พิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียง และให้ค  าแนะน าในการหามาตรการ
จดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ โดยประเด็นน้ีก าลงัอยูใ่นช่วงพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนั บริษทัมีปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญับางประการ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายงานฉบบัน้ี อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี 
หรือพิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่เป็นสาระส าคญั แต่อาจเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีมีความส าคญัในอนาคตได ้รายละเอียดของความเส่ียงพอสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
 ความเส่ียง : ราคาวตัถุดิบเป็นปัจจยัส าคญัในการควบคุมตน้ทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาตะกัว่และราคาพลาสติก ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตน้ทุนของตะกัว่และพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของตน้ทุนการผลิตรวม ดงันั้นหาก
ราคาวตัถุดิบผนัผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2558 บริษทัมียอดการสัง่ซ้ือตะกัว่
ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัจ านวน 751.73 ลา้นบาท โดยเป็นการสั่งซ้ือตะกัว่จากต่างประเทศจ านวน 273.82 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.42 ของการ
สัง่ซ้ือตะกัว่ทั้งหมด ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2558 อยู่
ท่ีระดบัราคาเฉล่ียประมาณ 1,785 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจ านวน 308 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 17 จากปี 2557 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดย
เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2,094 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในระหวา่งปี 2558 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัอยูใ่นกรอบระหว่าง 1,680-1,945 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัราคา 1,805 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงลดลงจากช่วงปลายปี 2557 ท่ีผ่านมา 
ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 2 ราคาตะกัว่เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน และปีช่วงท่ีมีราคาสูงสุด โดยมีอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัราคา 1,945 เหรียญสหรัฐต่อตนั หลงัจาก
นั้นในช่วงคร่ึงปีหลงัราคาตะกัว่ไดป้รับลดลงอยา่งต่อเน่ืองแมว้่าจะมีบางเดือนท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนบา้ง โดยราคาตะกัว่เฉล่ียในไตรมาสท่ี 3 และ 4 
อยูท่ี่ระดบัราคา 1,711 เหรียญสหรัฐต่อตนั และ 1,680 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามล าดบั  

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัก าหนดมาตรการควบคุมการการใช้และการจดัเก็บสต็อกตะกัว่ให้สอดคลอ้งตามแผนการท างาน
และความตอ้งการผลิต และการท าสัญญาซ้ือขายระยะสั้นกบัผูข้ายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจดัการจะติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายงานขายเป็น
ประจ าทุกเดือน ทั้งน้ีหากเกิดความผนัผวนจนกระทบต่อราคาตน้ทุนของบริษทั ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าวไดท้นัที 

 

2. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทร่วมทุน 
ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษทัร่วมทุน จ าแนกเป็น 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นการตลาด  
ในดา้นเทคโนโลย ีบริษทัไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (บริษทัร่วมทุน) โดยมี

สญัญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีสญัญาเป็นรายปี ทั้งน้ีถา้ไม่มีการแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดใน
สญัญา ให้ถือวา่สัญญาจะไดรั้บการต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติัปีต่อปี อยา่งไรก็ตามหากบริษทัไม่ไดรั้บการต่อสัญญาการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลยี
ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นคุณภาพของสินคา้จากการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานไดใ้นท่ีสุด 
ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถกระท าได้ภายในอาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั อนั
ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า  นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแยง้กับการจ าหน่ายของบริษทัในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ  ในปี 2558 บริษทัมีการส่งออกสินค้าอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทัในเครือ เป็นเงินรวม 49.58 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 11.72 ของยอด
ส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 2.80 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธ์ิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการ
ผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑม์าโดยตลอด (โดยมีการค านวณค่าสิทธ์ิเป็นรายลูกท่ีผลิตส าหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุก
เคร่ืองหมายการคา้ และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายส าหรับแบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษทัได้รับ
การต่อสัญญาจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ นติดต่อกนัเป็นระยะเวลากว่า 53 ปีมาแลว้ ส าหรับในดา้นขอ้จ ากดัใน
ตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถท่ีจะส่งออกไดโ้ดยไปยงัตลาดในประเทศท่ีไม่มีบริษทัในเครือ "YUASA" ซ่ึงในปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัใน

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



  

   9 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 
 

ต่างประเทศส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้ท่ีไม่มีการด าเนินธุรกิจของบริษทัในเครือ  ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวัซ่า ท าให้บริษทัมีแหล่งผลิตภณัฑ์
แบตเตอร่ีท่ีหลากหลายเพ่ือจ าหน่ายในตลาด  

 

3. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
 ความเส่ียง : ในปี 2557 บริษทัพ่ึงพิงการจ าหน่ายสินค้าลูกค้าน้อยรายในตลาดผูป้ระกอบการ (OEM) โดยบริษทัมียอดจ าหน่าย

แบตเตอร่ีรถยนต์ให้แก่ลูกคา้รายหน่ึงในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 93.37 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตส์ าหรับตลาด OEM ทั้งหมด และ
บริษทัมียอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ให้กลุ่มลูกคา้ในตลาด OEM รายหน่ึงทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 78.22 จาก
ยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตส์ าหรับตลาด  OEM ทั้งหมด  ดงันั้นหากลูกคา้ดงักล่าวยกเลิกการซ้ือขายดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทั 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัมีนโยบายท่ีจะผลิตแบตเตอร่ีให้แก่ลูกคา้เป็นบางรายในตลาด OEM เพ่ือเป็นการโฆษณาบริษทั
ทางออ้ม ขณะเดียวกนัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์องก็ตอ้งการแบตเตอร่ีคุณภาพสูงเช่ือถือได ้ราคายติุธรรมและเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป จากความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนานระหว่างบริษทัร่วมทุนประเทศญ่ีปุ่ นและบริษทัแม่ของลูกคา้ อีกทั้งความสัมพนัธ์อนัดีของบริษทักบั
ลูกคา้เอง ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะยกเลิกการสั่งซ้ือจากบริษทัจึงมีความเป็นไปไดน้อ้ย อยา่งไรก็ตามเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้
เพียงรายเดียวหรือน้อยราย  บริษทัพยายามท่ีจะเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ส าหรับตลาดแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ด้วยการพฒันาประเภท
แบตเตอร่ีร่วมกบับริษทัจีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตด็ (GYIN) 

 

4. ปัจจัยความเส่ียงจากการแข่งขันสูง 
ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน และมีผูป้ระกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเขา้มาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ หรือการน าเขา้แบตเตอร่ีจากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายใน
ประเทศ  ประกอบกบัตลาดในประเทศมีปริมาณจ ากดั ท  าให้ภาวะแข่งขนัเพ่ิมข้ึน  ค่าใช้จ่ายในการขายสูงข้ึน โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผน
ต่าง ๆ ท่ีออกมาจูงใจลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้ของตนเอง  ทั้งหมดน้ีท าให้ผลก าไรลดลง และกระทบผลการด าเนินงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM 
(ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วา่เป็นแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพ  และบริษทัไดเ้ตรียมมาตรการรองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี (1) ปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเปล่าของเคร่ืองจกัร เพ่ือให้ไดต้น้ทุนการผลิตท่ีต  ่าลง และราคาท่ี
แข่งขนัได ้(3) จดัท าแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆออกสู่ตลาด เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ (4) รักษาความสัมพนัธ์กบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ และ
ลูกคา้ปัจจุบนั  พร้อมทั้งท าสัญญาการคา้กบัผูว้า่จา้งผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ผ่านร้านคา้รูปแบบ Modern Trade และ 
(6) เพ่ิมความยดืหยุน่ในการผลิต เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

 

5. ปัจจัยความเส่ียงจากรายได้ รายจ่ายและเงินกู้ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ 
ความเส่ียง : ธุรกิจของบริษทัมีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งออกสินคา้ การน าเขา้วตัถุดิบ 

ท าให้บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาท
จ านวน 43.89 ลา้นบาทและ 123.03 ลา้นบาท ตามล าดบั  

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษทัจะวางแผนการขายในรูปสกุล
เงินบาทและจะมีการเผ่ือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไวป้ระมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการส ารองความผนัผวนของ
ค่าเงิน และทางผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษทัได้
น านโยบายป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

 

6. ปัจจัยความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 ความเส่ียง : ในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผา่นมาจนถึงปี 2558 ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยงัคงมีอยูบ่า้ง เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายดา้น

การลงทุนอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร อาคารส านักงาน และอาคารโรงงานให้รองรับการเพ่ิมก าลงัการผลิต รวมทั้งเป็นการ
ปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบ าบดัส่ิงแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงงานดว้ย  ดงันั้นหากบริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการจ่ายช าระค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัได้ด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอย่างรัดกุม โดยบริษทัได้จดัท าวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินและขอรับการสนบัสนุนเงินกูจ้ากบริษทัร่วมทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่องอีกทางหน่ึงหากมีความจ าเป็น นอกจากนั้นฝ่ายจดัการยงัได้
ควบคุมการด าเนินงานดา้นต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะการใช้วตัถุดิบ การลดอตัราของเสียในกระบวนการผลิต และการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น โดยใชจ่้ายเงินท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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7. ปัจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
 ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนตข์องบริษทั มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัในการท างาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน มีความเส่ียงท่ีอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุในการท างาน และการ
ก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เคร่ืองจกัรจากการผลิตมีเสียงดงั น ้ าเสียท่ีปนเป้ือนผงตะกัว่ ฝุ่ นผงจากขบวนการผลิตผงตะกัว่ ตดัแผ่น และขดั
แผ่น กล่ินแก๊สจากขบวนการหลอมตะกัว่หากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ และเสียงจากการท างานของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีหากไม่มีระบบการจดัการ 
ป้องกนัหรือการจดัให้ระบบบ าบดัของเสียท่ีเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนกังาน ชาวบา้นขา้งเคียง และส่ิงแวดลอ้มภายในและรอบตวั
โรงงาน 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดจ้ดัให้มีขบวนการก าจดัหรือบ าบดัของเสียต่างๆ ท่ีออกจากขบวนการผลิต 
รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้าเสีย เพ่ือก าจดัผงตะกัว่จากน ้าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจดั
ให้มีระบบดูดฝุ่ นผงตะกัว่บริเวณท่ีอาจเกิดการกระจายของผงตะกัว่ จดัให้มีระบบเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดกล่ินแก๊สจากการผลิต 
และการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัเสียง หากเคร่ืองจกัรใดก่อให้เกิดเสียงดงัเกินกวา่มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

 นอกจากนั้นในดา้นความปลอดภยัในการท างาน บริษทัไดด้ าเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนกังานไดก้ารดูแลให้มีความปลอดภยั
ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน การจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองความ
ปลอดภยั การจดัให้มีกิจกรรมคน้หาอนัตรายโดยพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเร่งด าเนินการปรับปรุงจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย เพ่ือลดอุบติัเหตุภายใน
โรงงานและพนกังานไดรั้บความปลอดภยั 

 

8. ปัจจัยความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียง : ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของปีท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั แมว้า่รัฐบาลจะพยายามผลกัดนัโครงการต่างๆ เพือ่ให้เมด็เงินอดัฉีด

เขา้สู่ระบบก็ตาม นอกจากนั้นราคาสินคา้เกษตรท่ีตกต ่า โดยเฉพาะสินคา้เกษตรหลกัๆ เช่น ขา้ว ยางพารา ท าให้ก  าลงัซ้ือสินคา้ภายในประเทศ
ต ่าลง ประกอบมีการแข่งขนัการขายภายในประเทศท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการจดัแผนส่งเสริมการขายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษทั
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมยอดจ าหน่ายให้กบัลูกคา้รายเดิมท่ีมีอยู ่และหาช่องทางในตลาดใหม่ เพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการให้สินเช่ือเกิดข้ึน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
หากเป็นลูกคา้รายใหม่ ทางบริษทัจะพิจารณาจ าหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหม่ดงักล่าว จึงท าให้
ความเส่ียงต ่า 

 

9. ปัจจัยความเส่ียงจากขนาดธุรกจิท่ีเลก็เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขันหลัก 
 ความเส่ียง: ธุรกิจของบริษทัมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  การผลิตท่ีมากกว่าช่วยให้มีการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) 
ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยต ่ากวา่ 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บางคร้ังการประหยดัจากขนาดนั้นมีผลกบัธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ี แต่ไม่เสมอไป  ทกัษะและเทคโนโลยี
การผลิตแบตเตอร่ีบางรุ่นของบริษทัช่วยให้เรามีขอ้ไดเ้ปรียบในธุรกิจแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ เราอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถแข่งขนัไดด้ว้ยการ
ประหยดัจากขนาด  บริษทัจะตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตและจ านวนการผลิต เพ่ือคงความไดเ้ปรียบของการประหยดัจากขนาดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง  
ยิง่ไปกวา่นั้น  บริษทัจะใชวิ้ธีกระชบัความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือลดขอ้ดอ้ยจากการประหยดัจากขนาดของธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต ์

 
10. ปัจจัยความเส่ียงจากแบตเตอร่ีปลอม 

 ความเส่ียง: โดยปกติเม่ือผลิตภณัฑใ์ดท่ีจ าหน่ายออกสู่ตลาดไดม้าก มกัจะมีผูท้  าสินคา้เลียนแบบหรือปลอม สินคา้ของบริษทัก็เช่นกนั 
โดยเฉพาะแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงบริษทัถือครองการจ าหน่ายเป็นอนัดบัหน่ึงทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สินคา้
เลียนแบบดงักล่าวได้ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายสินคา้ในบางเดือนลดลง โดยในปี 2558 บริษทัร่วมกบับริษทัร่วมทุนได้ว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายเพื่อด าเนินการทางกฎหมายต่อผูจ้  าหน่ายสินคา้เลียนแบบในประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างขบวนการทางกฎหมายของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดด้ าเนินการจดัการในหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั
ในการแยกแยะแบตเตอร่ีจริงและแบตเตอร่ีปลอม นอกจากนั้นบริษทัยงัได้ว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือท าการสอบสวน แจง้ความ
จบักุมและด าเนินคดีกบัผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งถึงท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวลง 
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11. ปัจจัยความเส่ียงจากตลาดแบตเตอร่ียานยนต์ที่อิม่ตัว 
ความเส่ียง: ในช่วง 2-3 ปีผา่นมาการจ าหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศเร่ิมอ่ิมตวัและตกลง จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ

ตวัและก าลงัการซ้ือท่ีลดลง ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ เหตุผลเหล่าน้ีท าให้บริษทัไม่สามารถเพ่ิมยอดขาย
ภายในประเทศไดม้ากนกั 

มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัควบคุมความเส่ียงโดยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายภายในประเทศโดยใช้คุณภาพของสินค้าและ
แผนส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจ เน่ืองจากความตอ้งการทดแทนแบตเตอร่ีเก่าของรถจกัรยานยนตรุ่์นท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดยงัมีอยูจ่  านวนมาก 
หากดูจากตวัเลขผลการขายสะสมต่อปี นอกจากน้ี บริษทัยงัได้เปิดตลาดใหม่หรือหาลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือทดแทนยอดการ
จ าหน่ายภายในประเทศท่ีชะลอตวัลง 

 

12. ปัจจัยความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
ความเส่ียง: บริษทัตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีต  ่าและอยูใ่กลก้บัทะเล  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดน ้ าท่วมภายในโรงงานเม่ือมีน ้าทะเลหนุนหรือฝนตกหนกั  

และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้งระบบขอ้มูลดา้นสารสนเทศ  นอกจากน้ีความช้ืนจากน ้ ายงัมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ 
โดยเฉพาะแผน่ธาตุซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: ในปีท่ีผ่านมา บริษทัได้ปรับปรุงระบบระบายน ้ าภายในโรงงาน และมีแผนปรับพ้ืนให้สูงข้ึน มีการยา้ย
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไปยงัชั้นสองเพ่ือหลีกเล่ียงน ้ าท่วม  ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัได้จดัเตรีมกระสอบทรายและป๊ัมน ้ าในช่วงฤดูฝน 
ส าหรับระบายน ้าภายในโรงงานให้รวดเร็วข้ึน ส าหรับระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั บริษทัก าลงัจดัท าระบบฐานขอ้มูลส ารองเพ่ือมิให้ขอ้มูล
เกิดการเสียหาย หรือเม่ือเสียหายก็สามารถเรียกขอ้มูลเดิมกลบัมาได ้

 

13. ปัจจัยความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเส่ียง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ปัจจุบนับริษทัมีปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยั

ของขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภยัพิบติัต่างๆ ความเส่ียง
จากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากการถูกจารกรรมขอ้มูล ซ่ึงลว้นแต่ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัหยดุชะงกั  
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดจ้ดัท าระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกนัเบ้ืองตน้ เพ่ือให้มีเฉพาะ
บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ือง บริษทัมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้งานเพ่ือป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ในการป้องกนัความเส่ียงจาก
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือภยัพิบัติอ่ืนๆ บริษัทก าลังจดัเตรียมศูนยส์ ารองข้อมูล (DATA 
CENTER BACKUP SITE) ซ่ึงสามารถฟ้ืนฟรูะบบเพ่ือความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
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6. ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 

รายละเอยีดเกี่ยวกบับริษัท 
ช่ือบริษทั    : บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี   : 0107537002672 (เดิมเลขท่ี บมจ.514) 
ประเภทธุรกิจ   : ผูผ้ลิต, ผูจ้  าหน่าย และน าเขา้แบตเตอร่ี 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่และโรงงาน   :  เลขท่ี 164 หมู ่5 ซอยเทศบาล 55 ต  าบลทา้ยบา้นใหม่ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 

 Website www.yuasathai.com 
 

จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
หุ้นสามญัจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้    107,625,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ    1 บาท 
มูลค่ารวมทั้งส้ิน    107,625,000 บาท 
 

รายละเอยีดการถือหุ้นของบริษัท 
- บริษทัย่อย (บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จ ากดั) 

 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นจ านวน 99,990 หุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
เตม็มูลค่าแลว้ โดยบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั เป็นผูบ้ริหารทางการตลาด และเป็นตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ี
รถจกัรยานยนตใ์นประเทศแต่เพียงผูเ้ดียว 

- ข้อมูลบริษทัย่อย 
 บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ต  าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์ 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2540  ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี บจ. (5)1049/2540 
 

ประเภทธุรกิจ   จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
การจ่ายเงินปันผล  ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
รอบบญัชี   1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี  นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628  
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 10 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 10 บาท 

- บุคคลที่อ้างอิงอ่ืน 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท ์0-2229-2800 Call center 0-2229-2888 
ผูส้อบบญัชี  นายศกัดา เกาทณัฑท์อง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
    231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศทั ์0-2126-8300 
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7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงสร้างการถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู ้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้ งจ  านวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้น เม่ือวนัท่ี 

7 มีนาคม 2559 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

1. GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 

2. บริษทั นครหลวงกลการ เซอร์วิส จ ากดั 20,584,370 19.13 

3. บริษทั สยามกลการอะไหล่ จ  ากดั 12,337,500 11.46 

4. บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จ  ากดั 6,971,600 6.48 

5. บริษทั เซนทรัล เอเจนซิ จ  ากดั 5,865,100 5.45 

6. กลุ่มมนูธรรม 3,337,100 3.10 

 1) ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม 2,682,400 2.49 

 2) นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 0.30 

 3) น.ส.จนัทร์ฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 

 4) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03 

 5) นายรัชชานนท ์ มนูธรรม 32,900 0.03 

7. นายยทูากะ  อูเอดา้ 2,363,700 2.20 

8. นายโสภณ  มิตรพนัธ์พานิชย ์ 1,043,600 0.97 

9. น.ส.วฤณดา ปุลวชัรวรนน 517,500 0.48 

10. น.ส.อญัชนา พินิจกุศลจิต 430,000 0.40 

 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 97,239,920 90.35 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10,385,080 9.65 

 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 107,625,000 100.00 
 

ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 
หมายเหตุ : ครอบครัวมนูธรรม เป็นผูถื้อหุ้นหลักของ บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากัด บริษทัฟูยี เมอร์แคนไทล์ จ  ากัด และบริษทั  
เซนทรัล เอเยนซิ จ  ากดั 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ 

ของงบการเงิน 
 บริษทัยอ่ย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย

และส ารองอ่ืนๆ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

1.  คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัอยูร่ะหว่างการพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ส าหรับรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 
 

1.1  คณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหน้าประวัติกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(กรรมการ) 

1. นายคทัซึมิ  นากาโตะ  ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

14 ธนัวาคม 2548 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธนัวาคม 2546 

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

4. นายโกโระ  อิวามิ  กรรมการ 8 พฤษภาคม 2557 

5. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 6 สิงหาคม 2558 

6. นายอิชิโระ  มูราตะ  กรรมการ 9 ธนัวาคม 2558 

7. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน์ กรรมการ 19 เมษายน 2547 

8. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 

9. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2551 

10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 
หมายเหต;  นายคทัซึมิ นากาโตะ ไดข้อลาออกจากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี   1 มกราคม 2559 
และไดล้าออกจากประธานกรรมการ (รักษาการ) เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งให้ นายอิชิโระ มูราตะ ด ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแทนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 

  นายสึโยชิ คาเมะดะ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558  เพ่ือทดแทนนายคาซูฮิโกะ โนดะ  ท่ี
ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

  นายอิชิโระ มูราตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558  เพ่ือทดแทนนายมาซาชิ  โมริมิซึ  ท่ีลาออก
จากการเป็นกรรมการ 
โดยมี นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 10 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย  
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1 ท่าน 
- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  6 ท่าน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบท่ีเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 30  ส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย 

1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายโกโระ อิวามิ  กรรมการ 
4. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 
5. นายอิชิโระ  มูราตะ  กรรมการ 
6. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน์  กรรมการ 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2557-2558 (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – นามสกลุ 

 หุ้นสามญั (จ านวนหุ้น) 

ณ 
31 ธ.ค.2557 

การเปลีย่นแปลงในปี 2558 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วน 
 (%) 

1. นายคทัซึมิ  นากาโตะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - 325,000 0.30 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

4. นายโกโระ  อิวามิ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

5. นายคาซูฮิโกะ โนดะ  - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

6. นายสึโยชิ คาเมะดะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

7. นายมาซาชิ โมริมิซึ   - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

8. นายอิชิโระ มูราตะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

9. นายศุภวสั พนัธุว์ฒัน ์ 500 ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - 500 0.0005 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

10. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

11. นายโยธิน วิมุกตายน - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

12. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 2,000 ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - 2,000 0.002 

   คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - -  
 

หมายเหตุ     นายคาซูฮิโกะ โนดะ ไดล้าออกจากกรรมการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
   นายมาซาชิ  โมริมิซึ  ไดล้าออกจากกรรมการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษทั 
 ประกอบดว้ย  นายพรจกัร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกบั นายคทัซึมิ นากาโตะ หรือนายมาซาชิ  โมริมิซึ  

พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม  หลงัการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนามของบริษทัจะเปล่ียนเป็น นายพรจกัร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกบั นายอิชิโระ มูราตะ หรือนายโกโระ  
อิวามิ  พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั   
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ(Accountability to Shareholders) 
รวมทั้งการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะเป็น 
ผูพิ้จารณาอนุมติั  

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



  

   16 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 
 

1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท (Direct) และก ากับควบคุมดูแล (Monitor and 
Supervise) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดย
พิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

2. พิจารณาแผนการด าเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
3. ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. คณะกรรมการจะด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) ท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
6. กรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก  เก่ียวกบัการด าเนินการดว้ยค่าใช้จ่ายของ

บริษทั 
7. กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน ควรพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนด 

กลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
คดัคา้นการกระท าของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของ
ผูถื้อหุ้นทุกราย 

8. คณะกรรมการจะจดัให้มีเลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

9. เสนอแต่งตั้งและส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ 
10. พิจารณาและอนุมติัการท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน ยทุธศาสตร์การท า

ธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั 
11. พิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัแม่ , บริษทัยอ่ย  หรือบริษทัร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตอ้งขอมติท่ีประชุม 

หรือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (ถา้มีสาระส าคญั) 
12. คณะกรรมการจะจดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม

ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
13. ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม  
14. มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
15. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยดว้ยความเสมอภาค 
คณะกรรมการบริษทัมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยจะก าหนดวนัประชุมตลอดทั้งปี และแจง้ให้คณะกรรมการแต่ละท่าน

ทราบไวล่้วงหน้า  ในการจดัประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าทีบริหารจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการ
ประชุม  กรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม  เลขานุการบริษทัจะท าหน้าท่ีจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน
ล่วงหนา้  ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี้ 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอและทนัเวลา 
2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้
5. ดูแลการประชุมผูถื้อหุ้นให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแ้ก่ 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการ 
โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ 

กิติศกัด์ิกุล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวติัของกรรมการแต่ละท่านประกอบ) 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกยา้ยเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั     หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
7.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
7.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 
8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน รายการหรือการกระท าตามดังกล่าวข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
นิยามของกรรมการอสิระ 
บริษัทได้ก  าหนดนิยามกรรมการอิสระซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่ าของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน  ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า ผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี   ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการ
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกับ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  พนกังาน  ลูกจา้ง  ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั   ทั้ งน้ีโดยทัว่ไปการแสดง
ความเห็นอยา่งอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีได้มอบหมายโดยไม่ค  านึงผลประโยชน์ใดๆ   
ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์
ใดๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ของบริษทั บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้และรายงานเร่ืองดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษทั 
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1.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายพรจกัร มนูธรรม ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ กรรมการ 
3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการ 
4.  นายโกโระ อิวามิ กรรมการ 

โดยมี นางสาวจนัทรา  ยิง่เจริญโชค   เป็นเลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ขอบข่ายและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

1. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจ  าเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการของบริษทั 
2. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจ  าเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมสวสัดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และ

นโยบายการจ่ายโบนสั ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น การให้สิทธิพนกังานซ้ือหุ้น และการให้เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ เงินสนบัสนุน 
และโครงการอ่ืนๆ ) 

3. รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษทั ทราบ  
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  มีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจงตอบค าถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
6. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 

 

1.4 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2558 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ 

3. นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการ 

4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ 

5. นายโกโระ อิวามิ กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวมทันียา ธาณาธะระนิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–Corruption 

Policy) รวมทั้งขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบและขอ้บงัคบั
ท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท าหน้าท่ีดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในทุกระดบั 

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบให้สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑข์องนโยบายก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
(Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ 

3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption 
Policy) อยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้นโยบายก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการ
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ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–Corruption Policy)ของ บริษทัฯทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้เสนอแนะขององคก์รภายในท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการ 
รวมทั้งขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4) ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 
ท่ีก  าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อ ตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–
Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าน าเสนอ คณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือน
มกราคมของปีถดัไปพร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น 

5) ก าหนดให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Policy) ของ บริษทัฯ เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

6) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งน้อยปีละ1 คร้ัง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  

7) สามารถปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการก ากบัดูแลกิจการเม่ือมีความจ าเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

9) ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพนัธะกิจของบริษทัฯ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในขณะนั้น  พิจารณาทบทวนวตัถุประสงคข์องบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ีก  าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ 

1.5 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษัทยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

1.6 คณะผู้บริหาร 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษทั และในการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายในบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายคทัซึมิ นากาโตะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นายสุขแท ้     เรืองวฒันะโชติ    ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
3. นายมาซาชิ  โมริมิซึ  ประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม 
โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ  เป็นเลขานุการคณะผูบ้ริหาร  

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ไดแ้ต่งตั้งนาย อิชิโระ มูราตะ ด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร แทนนายคทัซึมิ นากาโตะ ท่ีไดข้อลาออกจากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 เป็นตน้ไป  

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดงัต่อไปนี้ 
 ก ากบัดูแลและประสานงานเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุม ทั้งน้ีการ
มอบอ านาจให้คณะผูบ้ริหารด าเนินการนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

1. พิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน 
2. พิจารณาอนุมติัค  าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินจากอ านาจการสัง่การของฝ่ายงานนั้นๆ  
3. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีเกินอ านาจของกลุ่มงานบริหารจดัการดูแลโดยตรง  โดยมีอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายและจดัซ้ือ    

จดัจา้งในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามล าดบั ยกเวน้การจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตามปกติ 
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือท าธุรกิจใหม่ในขั้นตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 
5. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
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6. เป็นผูอ้นุมติัขั้นสุดทา้ยส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
6.1. การเปล่ียนแปลงแหล่งจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ 
6.2. การเปล่ียนแปลงหรือก าหนดราคาขายพิจารณาขั้นตน้ในการพิจารณาข้ึนค่าจา้งและเงินรางวลัประจ าปีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
บริษทั ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 

7. พิจารณาขั้นตน้ในการพิจารณาเงินรางวลัประจ าปีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีบริษทัก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 
8. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกยา้ย ลงโทษ เลิกจา้ง หรือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9. มีอ านาจกระท าการตามระบุในขอ้บงัคบัการท างาน 
10. มีอ านาจในการลงนามในนามของบริษทั ในหลกัฐานการขายต่างๆและมีอ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนได้

เม่ือไม่สามารถท าไดเ้ป็นการชัว่คราว 
11. อ านาจอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมายกเวน้การมอบอ านาจด าเนินการอนุมติัเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั เป็นไปตามนิยามของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

3.3 เลขานุการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2548 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ ด ารงต าแหน่งเป็น

เลขานุการบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเลขานุการของบริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ดว้ยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจ าปีของบริษทั และ ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั ท  าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากนี ้เลขานุการบริษทัยงัมีหน้าที่อ่ืนตามที่บริษทั มอบหมาย ได้แก่ 

1) ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ของบริษทัและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
อยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัให้แก่กรรมการบริษทัไดรั้บทราบ  

2) เปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ  ท่ีเป็นจริงให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือนกัลงทุนไดรั้บทราบท่ีทนัต่อเหตุการณ์ให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

3) เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนทัว่ไป หรือบุคคลท่ีตอ้งการรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 
4) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
5) ด าเนินการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

4. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ไดก้  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นดงัน้ี 
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วย : บาท 

กลุ่ม ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม /ต่อคร้ัง ค่าตอบแทน/รายปี  ค่าตอบแทน/รายไตรมาส 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 15,000 - - 

กรรมการ 12,500 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 100,000 10,000 

กรรมการ 12,500 80,000 10,000 

คณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 15,000 - - 

กรรมการ 12,500 - - 
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นอกจากน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ยงัไดก้  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี โดยก าหนดไวไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 4 จาก
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ของงบการเงินรวม 

ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดดงักล่าวเพ่ิงจะไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ดงันั้น
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจึงยงัไม่ไดก้  าหนดอตัราค่าตอบแทนใดๆ ในปี 2558 

ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2557-2558 มีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

หมายเหตุ : กรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพ่ือทดแทน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
  นายคาซูอิโกะ โนดะ ไดรั้บการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการในวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
ตามล าดบั 

   นายเออิชิโระ คาโตะ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 
   นายปราโมทย ์มนูธรรม ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 
   ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2558 
  นายมาซาชิ  โมริมิซึ ไดรั้บการแต่งตั้งและลาออกจากกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558

ตามล าดบั 
   นายโกโระ อิวามิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 
   นายสึโยชิ คาเมะดะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
    นายอิชิโระ มูราตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 
(คร้ัง) ต่อปี 

2557 2558 2557 2558 วาระปกติ (ปี 2557) วาระปกต ิ(ปี 2558) 

1. นายคทัซึมิ นากาโตะ - 170,000 97,000 90,000 7/7 6/6 

2. นายพรจกัร มนูธรรม - 170,000 80,000 62,500 7/7 5/6 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - 170,000 80,000 75,000 7/7 6/6 

4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ - - 42,500 - 4/4 - 
5. นายคาซูฮิโกะ โนดะ  - 101,909 45,000 12,500 4/7 1/4 
6. นายเออิชิโระ คาโตะ  - - 12,500 - 1/4 - 
7. นายปราโมทย ์มนูธรรม  - - 42,500 - 4/4 - 
8. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์ - - 80,000 - 7/7 - 
9. นายมาซาชิ  โมริมิซึ  - 159,946 37,500 75,000 3/3 6/6 
10. นายโกโระ  อิวามิ  - 170,000 37,500 62,500 3/3 5/6 
11. นายศุภวสั พนัธุว์ฒัน ์ - 170,000 80,000 75,000 7/7 6/6 
12. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล - 170,000 80,000 75,000 7/7 6/6 
13. นายโยธิน วิมุกตายน  - 170,000 80,000 50,000 7/7 4/6 
14. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล - 170,000 80,000 75,000 7/7 6/6 
15. นายสึโยชิ คาเมะดะ  - 68,091 - 25,000 - 2/2 
16. นายอิชิโระ มูราตะ  - 10,054 - - - - 

รวม - 1,700,000 874,500 677,500 - - 
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 ค่าตอบแทนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษทั 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายของ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ได้
รวมกบัค่าใชจ่้ายในส่วนพนกังานของบริษทั 

 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

หมายเหตุ  ดร.กุศยา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  
 

 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในปี 2558 มีรายละเอยีดดงันี ้

หมายเหตุ       ดร.กุศยา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
  นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2558 
  นายโกโระ อิวามิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 

รายละเอยีด 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษทั 

จ านวน 10 ท่าน/ปี 2557 จ านวน 10 ท่าน/ปี 2558 

1. เงินเดือน 15,218,812 12,209,892 

2. ค่าเบ้ียประชุม 260,500 374,000 

3. โบนสั 1,407,797 778,490 

4. สวสัดิการอ่ืนๆ  3,070,269 2,594,386 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รายปีและรายไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/ประชุม

ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์ 140,000 100,000 170,000 - 12/12 - 

2. นายโยธิน วิมุกตายน 120,000 100,000 140,000 150,000 12/12 12/15 

3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 120,000 120,000 140,000 187,000 12/12 12/15 

4. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 120,000 120,000 140,000 225,000 12/12 12/15 

รวม 500,000 440,000 575,000 590,000 - - 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

1. นายพรจกัร  มนูธรรม 12,500 30,000 1/1 2/2 

2. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ์ 10,000 10,000 1/1 2/2 

3. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 10,000 25,000 1/1 2/2 

4.นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ  - 25,000 1/1 - 

5. นายโกโระ อิวามิ  - - - - 

รวม 32,500 80,000 - - 
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5. บุคลากร 
 จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ  านวนทั้งส้ิน 624 คน โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 ดงัน้ี 
 

รายละเอยีด 

จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 (พนับาท) 

ค่าสวสัดกิารพนักงาน 
ปี 2558 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายพฒันาพนักงาน 
ปี 2558 (พนับาท) 

     บริษทั  บริษทัย่อย รวม    บริษทั บริษทัย่อย   บริษทั บริษทัย่อย    บริษทั บริษทัย่อย 

ส านกังานใหญ่ 70 43 113 27,393 13,981   3,195 7,475 77 - 

โรงงาน 511 - 511 148,083 -   8,047 - 564 - 

รวม 581 43 624 175,476 13,981 11,242 7,475 641 - 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแลว้ บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพในปี 2548 ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสม
เขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพก็ได้ ในปี 2558 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนจ านวน 2.35 ลา้นบาท 

การเปลีย่นแปลงของจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
-ไม่มี- 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคญัในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด 

 การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2558  เป็นกระบวนการท่ีเน้นระเบียบแบบแผน ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะพฒันาบุคลากรของ 

บริษทั ให้มีความรู้ (Knowledge)  และความช านาญ (Skills) เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1. การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จะท าให้บริษทั มีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และก าลงัใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ร ลดอุบติัเหตุ และความสูญเสีย อนัอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่รู้หรือไม่ช านาญ 
2. พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเละพฒันา จะมีความรู้ ความช านาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวญัและก าลังใจดี ซ่ึงมีผลให้มี

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
กระบวนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1. วิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและพฒันา 
2. ตรวจสอบความตอ้งการท่ีจ  าเป็นของแต่ละกลุ่มงาน 
3. วางโครงการฝึกอบรมและพฒันา 
4. เสนอโครงการเพ่ือรับความเห็นชอบ  
5. จดัวางระเบียบปฏิบติัในการด าเนินการ 
6. ประเมินผล 
ประเภทของการฝึกอบรม 
1. การปฐมนิเทศ ส าหรับพนักงานท่ีเขา้ใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะน าให้รู้จกักบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีควร

ทราบ สวสัดิการของบริษทั การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัและถูกตอ้ง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO14001 เบ้ืองต้น แนะน าให้ รู้จักกับผู ้บ ริหารและผู ้จ ัดการฝ่าย เพ่ือให้พนักงานใหม่ เข้ากับสังคมของ 
บริษทัได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ โดยหัวขอ้การปฐมนิเทศ ได้แก่ 1) ประวติัของบริษทั 2) ระเบียบปฏิบติัและ
สวสัดิการของบริษทั 3) ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบ้ืองตน้ 5) ระบบมาตรฐาน
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เบ้ืองตน้ 
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2. การอบรมภายใน เป็นการจดัฝึกอบรมและพฒันาส าหรับพนกังานทุกระดบั เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน น าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้ งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซ่ึงจะจัดเป็นประจ าเดือนละ 
1 หลกัสูตร เช่น การเขียนและจดัท ารายงานการประชุม, การบริหารงานและเวลาอยา่งมีปะสิทธิภาพ, การสร้างจิตส านึกในการ
ท างานอย่างปลอดภยั, การส่ือสารภาษาองักฤษผ่านทาง E-mail/Fax/Memo ในกรท างาน การบริหารจดัการสินค้าในคงคลัง 
ไม่ให้ลน้  เป็นตน้ 

3. การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนกังานไปอบรมขา้งนอกบริษทั กบับริษทัท่ีจดัฝึกอบรมตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะ
ดา้นท่ีตรงกบัสายงานนั้น ๆ เพ่ือน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน  

4. การจดัศึกษาดูงานนอกบริษทั เป็นการจดัพนกังานออกไปศึกษาดูงานท่ีบริษทัต่าง ๆ เพ่ือเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ และ
น าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นบริษทั เพื่อน าไปสู่การพฒันาต่อไป  
 

ในการอบรมเพ่ือเพิม่ศักยภาพให้กบัพนักงาน (Employment Development) 

 

ระดบัของพนกังาน 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม

เฉล่ียทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

ผูบ้ริหาร      16  ชม. 1. เพื่อให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมท่ีจะเป็นกลไกของ
องคก์รในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ผูบ้ริหาร เป็นผูส้ร้างหรือน าการเปล่ียนแปลง และมีความพร้อมดา้นบริหารจดัการ
ตามแนวทางการพฒันาองคก์ารให้ประสบความส าเร็จและเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือให้ผูบ้ริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ระดบัของพนกังาน 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม

เฉล่ียทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

พนกังานระดบั
บริหาร/พนกังาน
ระดบัวิชาชีพ 
(ระดบั 6- 9) 

22 ชม. 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานนั้นๆ เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลงัร่วมในการพฒันาองค์กรและ
ขบัเคล่ือนภารกิจขององคก์รไปสู่เป้าหมาย 

3. เพ่ือสร้างความสามคัคีและมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 

4. เพ่ือให้พนกังานระดบับริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 
(ระดบั 0- 5) 

7 ชม. 1. เพ่ื อเป ล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความ รู้  ความเข้าใจ มี
ความสามารถท่ีจ าเป็น และมีทศันคติท่ีดีส าหรับการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงของ
หน่วยงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรท างานได ้ท างานดี ท างานเก่ง และท างานแทนกนัได ้
3. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของพนกังานในองคก์ร 
4. เพ่ือเพ่ิมความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5. เพ่ือให้พนกังานระดบัระดบัปฏิบติัการ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต 
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8.1 แผนผงัองค์กร 

แผนผังองค์กร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * นายคทัซึมิ นากาโตะ ไดล้าออกจากการเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งให้ 
   นายอิชิโระ มูราตะ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแทน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ) 

นายคทัซึมิ  นากาโตะ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

นายคทัซึมิ  นากาโตะ* 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน   ผู้จัดการท่ัวไป (การตลาด) 
       นายทาดาฮิโตะ  นากาฮิระ 
  ส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
     - ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
     - ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - นิติกร 
 

ผู้จัดการทัว่ไป 
(คุณภาพ), (GMQ) 

นายคมสนัต ์อรุณพนัธุ ์

ผู้จัดการทัว่ไป 
(ผลติ), (GMP) 

นายสมัพนัธ์ หงษว์ะชิน 
 

 

ประธานเจ้าหน้าทีว่ศิวกรรม (CEE) 
นายมาซาชิ   โมริมิซึ 

 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ (CFO) 
- 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฎบิัตกิาร (COO) 
นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



                                             

 27 

 

  YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 

 

 นายคทัซึม ิ นากาโตะ 
 ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ(รักษาการ) และรองประธานกรรมการ,  
    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร* 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  14 ธันวาคม 2548 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 10 ปี 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 61 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Social Science Department, Osaka University, Japan 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 
 

 
 
 

 

2549-2558 ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. ยวัซ่า
เซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

2548 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ
กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 

หมายเหตุ : *นายคทัซึมิ  นากาโตะ ไดล้าออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
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 นายอชิิโระ มูราตะ 
 ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั  

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  9 ธันวาคม 2558 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา /การอบรม /การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559) 

อายุ 
 50 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Mechanical Engineering ,Faculty of Engineering , University of 
Fukui, Japan 

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 
 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2556 Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters, GS 
Yuasa International Ltd. 

2553 General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion 
Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd. 

2552 Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, 
Automotive Battery Business Unit, GS Yuasa Power Supply Ltd. 

2548 Director and Chief Executive Engineer, Yuasa Battery (Thailand) PCL. 

2547 Manager, Production Engineering dept., Production Engineering Center, GS Yuasa 
Manufacturing Ltd. Assistant Manager, Production Engineering DC, Yuasa Corporation. 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 0/0  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/0  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 0/0  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 0/0  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/0  คร้ัง 

หมายเหตุ : นายอิชิโระ มูระตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(รักษาการ)และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 
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 นายพรจักร มนูธรรม 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 ธันวาคม 2546 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 12 ปี 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  3 ปี 

อายุ 
 61 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 เป็นนอ้งชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท  ดา้นบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี  ทางการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี  ดา้นวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ (จปร.) 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555  
หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 

2546-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศ
ไทย และ กรรมการบริษทัของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่ 12 ปี 
 กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส  21 ปี 
 กรรมการ บจ. ฟยู ีเมอร์แคนไทล ์  18 ปี 
 กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเยนซิ   20 ปี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 2/2  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 พฤษภาคม 2555 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี 7 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 เดือน 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ 
 69 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 เป็นพ่ีชายของ นายพรจกัร มนูธรรม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท  รัฐศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 
 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทัและกรรมการก ากบัดูแลกิจการของ  บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
กรรมการของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์
2554-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พร็พเพอร์ต้ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พร็พเพอร์ต้ี   4 ปี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่  3 ปี 
 กรรมการ บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์ 23 ปี 
 กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย  4 ปี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 0/0  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 นายโกโระ อวิาม ิ
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 พฤษภาคม 2557 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 7 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / ความสัมพนัธ์

ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 เดือน 
 (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558) 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 เดือน 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ 
 43 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor Degree in Faculty of Commerce, Meiji University, Japan 

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
 
 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  บมจ. ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทย และกรรมการบริษทัของบจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

ปัจจุบนั Manager, 1st Business Development Department, Business Development Division, 
International Business Unit, GS Yuasa International  Ltd. 

2556 Entered into GS Yuasa International Ltd 
2552 Deputy General Manager Shibamoto & Co.,Ltd. 
2550 President, SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, U.S.A.) (Employee assigned to the office) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 0/0  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 0/0  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 นายสึโยชิ คาเมะดะ 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  6 สิงหาคม 2558 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 51 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji 
Institute of Technology, Japan 

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ  
กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

2554-ปัจจุบนั General Manager, Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters, 
GS Yuasa International  Ltd. and General Manager, Corporate Strategic Planning 
Office, GS Yuasa International  Ltd. and General Manager, Automotive Battery 
Business Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International  Ltd. 

2552-2554 General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International 
Business GS Yuasa International  Ltd. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 2/2  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/0  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 2/2  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/0  คร้ัง 

หมายเหตุ : นายสึโยชิ คาเมะดะ ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
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 คุณศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  19 เมษายน 2547 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 11 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 61 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 500 หุ้น หรือ 0.0005% 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตร์บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Certificate of International law at Hague, Netherlands 
 ประกาศนียบตัรการจดัการและการตลาด University of California 
at Los Angeles (UCLA) Extension 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 

 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และ ท่ีปรึกษา บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2549-2557 ประธานเจา้หน้าท่ีปฎิบติัการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2549-2550 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2549-2550 กรรมการและรองประธานกรรมการ บริหารอาวโุส บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 รศ.ดร.ลาวณัย์  ถนัดศิลปกลุ 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 5 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี 8เดือน 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 3 ปี 
 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 เดือน 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ 
 59 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)  
 LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije 
Universiteit Brussels ประเทศเบลเยีย่ม 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(กฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 
หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554  
หลกัสูตร Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่น 11/2554 
หลกัสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk 
Management (MIR) รุ่น 11/2554 
หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 
13/2554 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2554 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2554 
หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น22/2556 

2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ ประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัคิวชูประเทศญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 

ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ สถาบนัศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ ส านกังานอนุญาโตตุลาการ 

ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบ การประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา 
ปัจจุบนั ศาสตราจารยพ์ิเศษและรองศาสตราจารยใ์นการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญ่ีปุ่น เบล

เยี่ยม,สหราชอาณาจักรฯและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลยัศรีปทุมและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยฯ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 15/15  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 2/2  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 0/0  คร้ัง 

หมายเหตุ : รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 
27 มกราคม 2558 
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 คุณประเสริฐ  กติิศักดิ์กลุ 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 5 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการตรวจสอบ  5 ปี 8เดือน 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 ปี 

อายุ 
 65 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 2,000 หุ้น หรือ 0.002% 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลยั La sale ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 
 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้า 
2549-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานต ารวจ สน. พลบัพลาไชย 2 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 15/15  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 2/2  คร้ัง 
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 คุณโยธิน วมุิกตายน 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  22 เมษายน 2551 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการตรวจสอบ  7 ปี 8เดือน 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 ปี 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ 
 68 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 
 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 
 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกิจการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี 
ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั กรรมการสมาคมวดัเบญจมบพิตรในบรมราชูปถมัภ ์
2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 4/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 0/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 12/15  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 0/0  คร้ัง 
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นายสุขแท้ เรืองวฒันะโชติ 
ต าแหน่ง    เลขานุการบริษทั 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  25 กมุภาพนัธ์ 2548  
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  9 ปี 10 เดือน  

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา / การอบรม / ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารในบริษทั 
 ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ    1 ปี 
(ไดรั้บต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558) 

อายุ 
 48 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ดา้นการพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะบริหาร บมจ.ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2549-2557 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ปฏิบติัการ) เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะผูบ้ริหาร บมจ.ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2547-2548 ผูจ้ดัการ(อาวโุส)ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ) เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะ
ผูบ้ริหาร บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2546-2547 ผูจ้ดัการส านกังานประธานผูบ้ริหาร 
 

 
 
 

 นายมาซาชิ โมริมซึิ 
 ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าทีว่ศิวกรรม 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  11 มถุินายน 2556 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร ประวตัิการศึกษา / การอบรม / ข้อพพิาททางกฎหมาย ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 41 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor Degree of Physics, Faculty of Science and Engineering, 
Chou University, Japan 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2558 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ไม่มี 

2556-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีวิศวกรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2557-2558 กรรมการบริษทั บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2554-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป(ฝ่ายประกนัคุณภาพ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2553 Assistant Manager, Technical Dept., Automotive Battery Division, GS Yuasa 

Manufacturing Ltd. 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2558) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  คร้ัง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 

หมายเหตุ : นายมาซาชิ โมริมิซึ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 
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นายสัมพนัธ์ หงษ์วะชิน 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการทัว่ไป (โรงงาน) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  5 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 45 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลยับูรพา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2557-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

นายคมสันต์ อรุณพนัธ์ุ 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการทัว่ไป (ประกนัคุณภาพ) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 สิงหาคม 2557 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  1 ปี 4 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 46 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2557-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (ประกนัคุณภาพ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2551-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน (การผลิต) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2549-2550 ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
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นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัดิ์ 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  3 เมษายน 2549 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  8 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา การอบรม และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  8 ปี 8 เดือน 

อายุ 
 47 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

 

นางสาวพชัรี อภิรักษ์ 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  5 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 44 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2540-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ิมความเช่ือมัน่

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และความเติบโตอยา่งย ัง่ยนืแก่บริษทั  ทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง  ยิง่ไปกวา่นั้น เพ่ือให้สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือให้ทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและน าเร่ืองดงักล่าวไปปฎิบติัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงได้
มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี มีการติดตามข่าวสารการออกแนว
ปฏิบติัเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัท าแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และเสนอต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาและติดตามผล
การปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ าทุกไตรมาส จากการด าเนินการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอส่งผลให้คะแนนการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ี
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบัเกินกวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนและมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
1. คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษทั 

โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มีการปฏิบติั และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่ง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย 
3. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษทั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินงาน ท่ีจะสร้างความ

เจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวท่ีย ัง่ยนืภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงาน
ดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

5. คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
7. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การด าเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตามก าหนดเวลา 
8. บริษทัมีการก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบติั 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางขา้งตน้ บริษทัขอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทั ให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น และมีนโยบายในการป้องกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น 

สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉนัทะ การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตดัสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นอนัไดแ้ก่ 
1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั
www.yuasathai.com ในส่วนของ “ขอ้มูลการลงทุน” ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลการประชุมสามญัประจ าปี” 

2. มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น และประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาพิเศษ 

3. มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุม วาระการประชุมและขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนจดัส่ง
เอกสาร  ประมาณ 1 เดือน  พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้น 
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4. น าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ให้ผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

5. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดล่้วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งมาท่ี sukthae@yuasathai.com  และ matthaneeya@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซ่ึงอยู่
ในความดูแลของเลขานุการบริษทั 

6. บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนใชสิ้ทธิโดยการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดโ้ดยบริษทั มี
การแต่งตั้งกรรมการอิสระไวใ้ห้เป็นตวัแทน หรือจะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนๆ เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมในกรณีท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้

7. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  หรือขอ้ซกัถามในวาระต่างๆ  อยา่งเป็นอิสระก่อน
การลงมติของวาระนั้น 

8. บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือตอบขอ้ซกัถามในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีประเด็นสงสยั 
9. บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั (ถา้มี) ในการเขา้ร่วมประชุมผุถื้อหุ้น โดยบริษทัจะ

คดัเลือกสถานท่ีประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่ง
สะดวก 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทั มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย เพ่ือความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย รวมทั้งมาตรการ

การป้องกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นราย
อ่ืน ทั้งน้ีบริษทัไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัทุกราย ดงัน้ี  

1. ให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
2. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระในการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือกรรมการโดยมี

แบบฟอร์มการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.yuasathai.com ทั้งน้ีผูท่ี้มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือ
เสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทันั้นตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดและจะตอ้งถือหุ้น
ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกวา่  12  เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3. คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน (Inside information) โดยการน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
กบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ และบริษทัไดอ้อกประกาศห้ามกรรมการบริษทั  รวมถึงกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งในช่วงเวลา6 เดือน และ
ผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และ
ก าหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ า 

4. บริษทัจะจดัส่งขอ้มูลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเพียงพอ เช่นการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีและหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นตน้  ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม 7 วนัท าการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5. หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเสร็จส้ินแลว้นั้นทางบริษทัจะจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 
14 วนั พร้อมทั้งจดัส่งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่รายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามหลกัการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือตลาดหลกัทรัพย  ์

แห่งประเทศไทย โดยส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 
ท าการ ทั้งน้ีในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

ในการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 8 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง 
ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาใชสิ้ทธิแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ 
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เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัไดเ้ลือก
สถานท่ีในการประชุม ท่ีมีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางส าหรับผูถื้อหุ้นดว้ย 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัรวมถึง
สภาพแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากบริษทัไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความส าเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาวของบริษทั ดงันั้นทางบริษทัจึงค  านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
บริษทั ตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษทัท่ี

จะให้การปฏิบติัเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในบริษทั 
(1) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังานและจดัให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนสัแก่พนกังาน ตามผลประกอบการท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยนายจา้งสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน
ไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย โดยในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพจ านวน 2.35 ลา้นบาท 

(3) การแต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน โดยตั้งอยูบ่นความถูกตอ้งและยติุธรรม  
(4) รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
(5) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการจดัฝึกอบรมดา้นต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานเพ่ือความ

คล่องตวัในการท างานให้มากยิง่ข้ึน 
(6) ให้การสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความสามารถในการท างาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
(7) ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
(8) สร้างความมัน่คงให้กบัพนกังาน รวมทั้งทางดา้นความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
(9) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน หรือสร้างความ

กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
(10) มีสวสัดิการรถรับ-ส่งพนกังาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของพนกังาน และจดัสวสัดิการอาหารกลางวนัและเงิน

ช่วยเหลือเช่น งานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของพนกังาน รวมทั้งสวสัดิการเงินกูย้มืซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัและเงินเพ่ือ
การศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษทัให้ความส าคญัแก่พนกังาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีคบัขอ้งใจ
เก่ียวกบัการท างานต่อผูบ้งัคบับญัชาผา่นศูนยก์ลางขอ้มูลร้องทุกขไ์ด ้ ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะน าไปพิจารณาอยา่งเป็นธรรม เพ่ือหาแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนั้นยงัสามารถแจง้ผา่นคณะกรรมการผูดู้แลกฎระเบียบ (Compliance Committee) 
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข หรือเยยีวต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็น
ความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
บริษทัตระหนกัดีวา่ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ และบริษทัมีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจน ตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  และเป็นธรรมต่อผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
2. น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ ดว้ยความสม ่าเสมอ และ

ครบถว้นตามความเป็นจริง 
3. แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในดา้นบวกและลบบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้ มีขอ้มูลและเหตุผลท่ี

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
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4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลภายในบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน บริษทัไดก้  าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัพึงดูแลลูกคา้และให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มีการกล่าว

เกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุเป็นผลท าให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
3. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายให้แก่ลูกคา้ พนกังานการตลาดตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจของ

ลูกคา้ และตอ้งให้ความเสมอภาคแก่ลูกคา้ทุกราย 
4. ให้ความส าคญัแก่ลูกคา้ โดยเฉพาะเร่ืองการติดต่อกบัลูกคา้ และตอ้งท าให้เราเป็นท่ีไวใ้จส าหรับลูกคา้นั้นๆ  
5. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. มีการรับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ และตอ้งช้ีแจงให้ลูกคา้นั้นเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตาม 
พนัธสญัญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด แต่ถา้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัได ้
ตอ้งรีบแจง้ให้ทราบล่วงหน้าทนัที เพ่ือจะไดช่้วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

2. ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
3. ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่มีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามจ าเป็นตอ้งมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้

อยา่งเป็นธรรม และรวดเร็ว 
ทั้งในการคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั ตามคู่มือจดัซ้ือของบริษทัจะมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้โดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการ

จดัหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการด าเนินคดี และความเส่ียงจากการ
ให้บริการของคู่คา้ดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาตามหลกัเกณฑด์งักล่าวจะช่วยปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ 
บริษทัไดต้ระหนกัอยูเ่สมอว่าการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ีนั้นจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจระหวา่งกนั ดงัน้ี 
1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งแสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเสมอภาคทั้งสองฝ่าย 
2. ปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ จะแจง้สาเหตุให้

เจา้หน้ีทราบทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทั มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. มีความซ่ือสตัยใ์นวิชาชีพ โดยยดึหลกัและปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบและ กติกาของการแข่งขนั 
2. ไม่กล่าวร้ายเพ่ือท ารายช่ือเสียงทางการคา้ของคู่แข่งขนั 
3. ไม่ใชวิ้ธีการกลัน่แกลง้คู่แข่งขนั เพ่ือให้คู่แข่งขนัเสียโอกาส เช่นการขายตดัราคา  การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด การขโมยขอ้มูลของคู่

แข่งขนัมาใชโ้ดยมิชอบธรรม 
3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยรวม 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษทั ตั้งอยูแ่ละเป็นนโยบายของบริษทั เช่นเดียวกนัท่ีจะยดึมัน่ถือปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีทั้ง
ในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นมุ่งมัน่
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ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะด าเนินการยกระดบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและการดูแลความปลอดภยั ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบั
รัฐและชุมชน 

3.8 นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย แผนการปฏิบติั และการประเมินผลอยา่งชดัเจน รวมทั้งด าเนินการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกบัพนกังาน ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป และยงัตระหนกัถึงการน า
ทรัพยากรมาใชอ้ยา่งประหยดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและสงัคม นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั มีดงัน้ี “เรามีความ
มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละสภาพส่ิงแวดลอ้มตามความมุ่งหวงัขององคก์รและลูกคา้” โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. พฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่าและ ISO14001 ร่วมกบัลูกคา้และผูส่้งมอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. มุ่งพฒันาในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. ควบคุมและลดมลพิษจากน ้าทิ้ง ฝุ่ น ไอกรด ปริมาณตะกัว่และสารเคมีให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3.9 ช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการหรือบริษทั 
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ มาทาง
คณะกรรมการบริษทัไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัได ้โดยผา่น Email address ของเลขานุการท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่ายท่ีงานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือส่งขอ้ซกัถามทางจดหมายตามท่ีอยูด่า้นล่าง 

ติดต่อกรรมการ; ผา่นเลขานุการบริษทั ท่ี sukthae@yuasathai.com  หรือ 02-769-7300 
ติดต่อกรรมการอิสระ; ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี darawan@yusasthai.com  หรือ769-7300 
หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานท่ี บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนน

สุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10280 หรือท่ี matthaneeya@yuasathai.com 
ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของ 

ผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน

และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัการและผลด าเนินงานของบริษทั
เพ่ือให้บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใน
เวบ็ไซตจ์ะแบ่งเป็นหมวดๆ เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทั เช่น ประวติัโดยยอ่ของกรรมการ โครงสร้างบริษทั 

รายงานประจ าปี ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั รายละเอียดสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสินคา้ รวมทั้ง
ขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นรายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

4.1 การเปิดเผยรายการที่เกีย่วโยงกนั (รายละเอยีดในเร่ืองรายการระหว่างกนั) 
บริษทัตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวิธีการตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546  

ส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึน จะมีการพิจารณาขนาดของรายการ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากน้ียงัมีการรายงานรายการระหวา่งกนัพร้อมดว้ยงบการเงินของบริษทัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  ทั้งน้ีหลกัเกณฑห์รือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกนัของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการท ารายการ ผลประโยชน์ของบริษทั ราคาหรือผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง กตล. และตลท. ท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงันั้นบริษทัจึงเช่ือมัน่ว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านไปด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนและบริษทั
จ ากดัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อท่าน ไวใ้นประวติัของกรรมการแต่ละท่าน  
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4.2 การเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรส ตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพย ์และรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ.14/2540 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย ์

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั 

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และ
ภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
และความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 

5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษทั (ซ่ึงมีรายละเอยีดใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ) 

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ซ่ึงมีรายละเอยีดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ืองค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ) 

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัไดก้  าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผล
ประกอบการของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

5.4 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
บริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (GYIN) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการ

เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร อยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 ท่าน  ซ่ึงตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์จ  านวนดงักล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน 

5.5 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และ
ถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูล
ทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและผลประโยชนข์องบริษทั และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

บริษทั ไดก้  าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ในรายงานประจ าปี 
56-1 ซ่ึงเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนทราบเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงินยงัไดท้  ารายงานรับรองความถูกตอ้งของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
ประจ าทุกไตรมาส 

5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินการปฏิบติังานของตนเองแบบทั้งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนวา่ไดมี้การก ากบัดูแล

ให้มีการก าหนดและหรือด าเนินการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพือ่ให้ฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยไดแ้จง้ผลประเมินให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมีกระบวนการดงัน้ี 
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 เลขานุการจะจดัส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ให้กบักรรมการแต่ละท่านเป็นผูป้ระเมินในช่วงไตร
มาสท่ี 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดงักล่าว เพ่ือท าการประเมินผล 

 เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการไดท้ราบในช่วงตน้ปีถดัไป และจะท า
การวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วม อบรมสมัมนาในหลกัสูตร

ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย (IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัท  าทะเบียนประวติัการ เขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพ่ือพิจารณาเขา้ร่วมอบรม โดยในปี 2558 มีนายมาซาชิ 
โมริมิซึ กรรมการของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรม Director Accreditation Program – DAP (รุ่นภาษาองักฤษ) รุ่น 115/2015 กบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่  บริษทัมีนโยบายให้มีการจดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการ  โดยเลขานุการบริษทัจะส่งมอบคู่มือกรรมการ  ซ่ึง
จะมีเน้ือหาท่ีส าคญัประกอบดว้ย บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ การถือและซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์
ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การติดต่อกบัฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ตารางอ านาจด าเนินการ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  และในปี 2558 ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมคู่มือกรรมการส าหรับกรรมการท่ี
เขา้ใหม่จ านวน 2 ท่านไดแ้ก่นายสึโยชิ คาเมะดะ และนายอิชิโระ มูราตะ  

5.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดก้  าหนดให้กรรมการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้

เลขานุการบริษทัเม่ือเขา้มาด ารงต าแหน่งหรือท างานในบริษทัและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัเก็บและจดัท า
รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แจง้ไปยงักรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

5.9 จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทั ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ

ด าเนินงาน ของผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนในองคก์ร ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต ต่อองคก์ร และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม 
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบติัตามท่ีบริษทั และผูถื้อหุ้นไดค้าดหวงัไว ้ เพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์ และส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ ทั้งน้ีบริษทัได้
เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.yuasathai.com 

ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจพนกังานของบริษทัทุกคนจะไดรั้บทราบและท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
ท างาน หากมีผูล้ะเวน้เป็นปฎิบติัตามจะไดรั้บการสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พน้จากการเป็นพนกังาน  และ
อาจถูกด าเนินคดีตามกฏหมายในกรณีการกระท านั้นผิดกฎหมาย คู่มือจริยธรรมดงักล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมไดใ้นทุกกรณี  หาก
พนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมิไดก้  าหนดไว ้   ควรปรึกษาหรือสอบถามผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ตนเองไวว้างใจในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และถือหุ้นของบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลให้บริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่หน้าท่ีในการให้วิสยัทศัน์ และให้
ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอยา่งครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลให้รายงานทางการ
เงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพ่ิมต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือก ากบัดูแล และติดตามเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ังในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 
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ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม จดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมีหน้าท่ีบนัทึก
รายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชุมดว้ย 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีดูแลให้บริษทัมีการด าเนินการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบกบั
ระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

5/2558 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ี ก  าหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑข์องนโยบายก ากบัดูแล
กิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดดงักล่าวเพ่ิงจะไดรั้บการแต่งตั้ง
และจะเร่ิมกิจกรรมดงักล่าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5.10    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

วธีิคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) จึงไม่มีกระบวนการในการคดัเลือกคณะกรรมการใหม่ ในการ

เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละคร้ังทางบริษทัจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็น
คราวๆไป ทั้งน้ีบริษทัไดก้  าหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามเกณฑ ์ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความสามารถ และอุปนิสยัและน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่ง อยา่งน้อยจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีก ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียดของ
บุคคลประกอบเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตดัสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5.11   การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นในบริษทักวา่ร้อยละ 99.99 ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัส่งกรรมการบางส่วนของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษทัยอ่ย และบริษทัไดก้  าหนดระเบียบให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
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5.12   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้

ดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน ์
ส่วนตนดงัน้ี 

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พร้อมทั้งไดพิ้จารณาความเหมาะสมในประเด็นนั้นๆอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการท ารายการจะเหมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่า
รายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ซ่ึงมีรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหว่างกนั) 

นโยบายและวธีิการดูแลการน าข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร บริษทัมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการน าขอ้มูลภายในของบริษทั 
ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ในระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารจะจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตวัเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบก าหนดในขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยการรายงานการถือหลกัทรัพย ์ และส่งส าเนารายงานให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 

 รายงานการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 3 วนั ท าการ
นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

บริษทัไดส่้งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในจะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ก่อนท่ีบริษทัจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงิน) หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์โดยในเร่ืองของงบการเงิน ก าหนดระยะเวลา คือ 45 วนั นบัจากวนัส้ินไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน) และ 60 วนันบัจาก
วนัส้ินงวด (ธนัวาคม)  

บริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด หากพบวา่ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษทั ไดรั้บความ
เส่ือมเสียและความเสียหาย 

5.13    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40 ซ่ึงไดก้  าหนดให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาในขั้นตน้จาก 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน รวมทั้งตอ้งมีความเป็นอิสระและ
มีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะเสนอให้
คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บการ
คดัเลือกจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั กรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  

ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 1.70 ลา้นบาท แบ่งเป็นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1.30 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย 
จ านวน 0.40 ลา้นบาท 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดให้แก่ผูส้อบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั

รวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. นโยบายภาพรวมและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่
ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี นายหนา้ ชุมชนโดยรอบท่ีบริษทัประกอบกิจการ
และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ  

ทางบริษทัมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจแบตเตอร่ีเพ่ือยานยนต ์ ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือ
ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยมีนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสงัคม รายละเอียดดงัน้ี 

1.1  การก ากบัดูแลกจิการ : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจแบตเตอร่ี
ส าหรับยานยนต ์ดว้ยการด าเนินธุรกิจท่ียดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบติัตนบนหลกัความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

1.2  การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

1.3  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัจะก ากบัดูแลใหค้่าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการและสอดคลอ้งกบัระดบั
ของการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองคก์รนั้นจะด าเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยู่
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย  

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการเป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนกังานและดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
รวมทั้งยงัมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้พนกังาน  

บริษทัให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานโดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  เช่น การติดตั้งระบบสญัญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลิง และประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีการ
ฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  ในส่วนของโรงงานจะเนน้ขอ้บงัคบัเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความปลอดภยัส าหรับพนกังาน ผูรั้บเหมา และผูม้าเยีย่มชมโรงงาน โดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจากอุบติัเหตุ และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

1.4  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยปฏิบติัตาม
กฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ บริษทัจดัให้มีระบบเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ 
ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจการเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิง่ข้ึนต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใชพ้ลงังานและก าจดัของเสีย ภายใตกิ้จการ 3R ไดแ้ก่ Reuse Reduce และ 
Recycle ดว้ยการจดัการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอยา่งในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียของกิจการ เพ่ือขจดั
ตะกอนตะกัว่ท่ีปนอยูก่บัน ้าเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยน ้าออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจดัสร้างระบบก าจดัฝุ่ น (Dust Collector) จาก
กระบวนการผลิต ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นตน้ 

1.5  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.6  ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และผู้จัดหา : บริษทัมุ่งเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยัเพ่ือความพอใจของลูกคา้ มีความจริงใจ
ต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทั้งพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั 
บริษทัมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ีจากบริษทัผูจ้ดัหาสินคา้ โดยบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ี
ย ัง่ยนืกบัลูกคา้และผูจ้ดัหา 

1.7  การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน : บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการเพ่ือชุมชน ไม่วา่จะ
เป็นงานดา้นการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลกัษณะของการท างานแบบบุคคล หรือ
ท าเป็นหมู่คณะ  
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2. กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ในปี 2558  
ด้านความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

บริษทัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตทรัพยสิ์น มีการจดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนา
มยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือจดัให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภยัภายในโรงงาน ซ่ึงมีการประชุม
เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมโครงการท่ีสร้างเสริมและกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัเพ่ือลด
อุบติัเหตุในการท างาน  บริษทัไดร่้วมกบั บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ เมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัคู่คา้ใน
การจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยัเพ่ือคน้หาและประเมินอนัตรายในท่ีท างาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) ปี
ละ 2 คร้ัง  กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) กิจกรรม TCC-
QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงดา้นคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  เช่น การ
อบรมเก่ียวกบัการขบัข่ีรถยก เครน การดบัเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกัว่ และการปฏิบติัตนเพ่ือลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสารตะกัว่ของ
พนกังานเม่ือตอ้งสมัผสักบัสารตะกัว่  ในปี 2558 บริษทัมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานจ านวน 14 คร้ัง  โดยไมมี่พนกังานเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บ
สาหสั 

 

2.1 ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ในปี 2557 บริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กบัทางชุมชน และสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 

1. การเขา้ร่วมโครงการมอบของขวญัวนัเด็กใหก้บัชุมชนหมู่บา้นไทรงามท่ีอยูใ่กลก้บัโรงงาน  

               

                   
    

2. จดัท าโครงการช่วยเหลือคนพิการ  

 

 
 

 
 

                                      
. 
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3. มอบของขวญัวนัแม่ท่ีชุมชนไทรงาม และซอยยวัซ่า  

 
  

4. จดัท าโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วดัหงษท์อง 

                      
 

5. จดัท าโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู 
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6. จดัท าโครงการท าความสะอาด ซอยทางเขา้โรงงาน ร่วมกบัเทศบาลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

                               
 
2.3  ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนกัดีวา่ การด าเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทัอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ี

บริษทัด าเนินการอยู ่ เราเช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบริษทัท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ี และหาทางแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะ
ท าได ้ บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบทบาททางดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีและหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไปดว้ยการ
จดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน และลดการใชพ้ลงังานเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความ
ตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา มีการด าเนินการในหลายเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การยา้ยเคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลือของแผนกกริดจากอาคารโรงผลิตกริดเดิม ไปไวร้วมกนัท่ีอาคารกริดหลงัใหม่ ซ่ึงได้
จดัสร้างไวแ้ลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการการควบคุม ดูแล และจดัการการผลิต รวมทั้งสามารถควบคุมการบ าบดัอากาศท่ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนกว่าเดิม 

(2) การติดตั้งเพ่ิมระบบ น ้าหล่อเยน็ประเภท รีไซเคิล จ  านวน 26 เคร่ือง ณ อาคารโรงผลิตกริด เพ่ือช่วยลดปริมาณการใชน้ ้า
หล่อเยน็ลง 

(3) การปรับปรุงอาคารและพ้ืนของอาคารกริดเดิม โดยในดา้นอาคารไดมี้การปรับปรุงหลงัคาและระบบระบายอากาศ
ภายในอาคาร นอกจากนั้นไดป้รับปรุงพ้ืนอาคาร ซ่ึงค่อนขา้งต ่าให้สูงข้ึนกว่า 30 เซนติเมตร เพ่ือให้รองรับการยา้ยสายการผลิตตดั ขดั และคดั
แผน่ ในปี 2559 และการจดัเก็บแผน่ธาตุ 

(4) การปรับปรุงเคร่ืองจกัรในแผนกบดผงตะกัว่ โดยท าการติดตั้งแทนเคร่ืองใหม่ และท าการ Overhaul เคร่ืองจกัร เพ่ือช่วย
ยดือายกุารใชง้านและลดอตัราการใชพ้ลงังานลง 

(5) การปรับปรุงรางประจุไฟแผน่ธาตุ พ้ืนท่ีการท างาน และระบบบ าบดัอากาศ ณ บริเวณดงักล่าว เพ่ือรักษาคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

(6) การลดการใชก้ระดาษและหมึกพิมพง์าน บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสัง่ซ้ือกระดาษและสนบัสนุนพนกังานให้
น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่  มีการส่งเสริมใหพ้นกังานใชก้ารส่ือสารในรูปแบบของอีเมล ์ และการสแกนเอกสารแลว้จดัเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษทัไดย้งัหาแนวทางลดการใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์ติดตั้งไวแ้ต่ละหน่วยงาน  และลดการใชห้มึกพิมพง์านท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของพนกังานดว้ยการจดัให้มีเคร่ืองพิมพส่์วนกลาง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในของบริษทัในระบบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบการผลิต ระบบการขาย 
ระบบปฏิบติัการ ระบบบญัชีและการเงิน ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหก้ระบวนการท างานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามนโยบายของ
บริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ดงันั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามดูแลระบบควบคุมภายในของบริษทั จากการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมทั้งการรายงานผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ และเม่ือไดรั้บรายงานหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติท่ีมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะน าเสนอแนวทางป้องกนัพร้อมทั้งขอ้มูลดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   

ในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2558 ไดน้ าประเด็นส าคญัซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตลอดปี 2558 และความคืบหนา้ในการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะปี 2557 มาเป็นขอ้มูลในการประเมินตามแนวทาง
ของ COSO ครอบคลุมทั้งดา้นการควบคุมบริบทแวดลอ้มภายในองคก์ร (Environmental Control), การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment), 
การควบคุมการปฏิบติังาน (Activities Control), ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ก.พ.2559 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร่้วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจดัท างบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสมควร มีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี และปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

อยา่งไรก็ตาม ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การติดตามผลการแกไ้ขของฝ่ายจดัการตามท่ีไดแ้นะน าไวใ้นปีก่อน ยงัคงให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการฐานขอ้มูลของบริษทั รวมถึงในภาพรวมขององคก์ร ซ่ึงในปีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอ้แนะน าเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2558 ไวด้งัน้ี 

1. ฝ่ายจดัการควรจดัให้มีการทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั หากวิธีปฏิบติัใดท่ี
เคยเป็นประเพณีปฏิบติั ควรไดรั้บการทบทวนและจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะระเบียบดา้นการพนกังาน เพ่ือให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัทุกฝ่าย 

2. ในปี 2558 ฝ่ายจดัการไดมี้การพฒันาระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบในปีก่อน แต่
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบลงทุน ซ่ึงเป็นการสอบทานขอ้มูลดว้ยระบบ Manual นั้น บริษทัยงัมีความ
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ฐานขอ้มูลมีความสมบูรณ์ข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายใน  

3. ฝ่ายจดัการควรส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนผงัโครงสร้างภายในองคก์รและสายการบงัคบับญัชา รวมทั้งภาระหนา้ท่ีของงาน (Job 
Description) ท่ีมีการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความเขม้แขง็ของระบบควบคุมภายใน 

4. ปัจจุบนัการเปิดเสรีของ AEC ในกลุ่มประเทศ ASEAN ท าให้บริษทัตอ้งพบกบัสถานการณ์ท่ีผูผ้ลิตจากประเทศเพ่ือนบา้นมี
ตน้ทุนการผลิตท่ีต  ่ากวา่เขา้มาแข่งขนักบัแบตเตอร่ีท่ีผลิตในประเทศ ดงันั้น ฝ่ายจดัการควรให้ความสนใจในการลดตน้ทุนทั้งใน
สายการผลิตและสายงานสนบัสนุน เพื่อให้แบตเตอร่ี Yuasa สามารถแข่งขนัไดท้ั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมขอ้เสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ในการจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ฝ่ายตรวจสอบใชห้ลกัการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk Management Approach) โดย
น าหลกัการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2549 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี และเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นงาน
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ตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในส าหรับพนกังานตรวจสอบ 
(COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง และการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี  

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ)   
 
การบริหารความเส่ียง 

ในการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผา่นมา บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยฝ่ายจดัการจะมีการประชุมร่วมกนัทุกสปัดาห์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน อยา่งไรก็ตาม การบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เป็นวิธีการ
บริหารความเส่ียงจากการปฏิบติังานประจ าวนั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีความเห็นว่า บริษทัควรมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
ดูแลการบริหารความเส่ียงในระดบัองคก์ร นอกจากน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยอีกคณะหน่ึง ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัไดม้ติให้จดัตั้งข้ึน โดยคณะกรรมการชุดน้ีไดมี้การประชุมคร้ังแรกในเดือน ก.พ.2559 และมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าบริษทัควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงในมุมมองภาพกวา้งอยา่งเป็นระบบ และ
ให้แนวทางเพ่ือจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมทั้งบริษทั 

ส าหรับในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือรับผิดชอบในการทบทวน และก าหนดแนว
ทางการบริหารความเส่ียงให้กบับริษทันั้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัคงตระหนกัวา่ความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และระบบ
ควบคุมภายในของบริษทันั้น เกิดข้ึนไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัคงมีการรายงานสรุปประเด็นส าคญัท่ี
อาจมีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในและการด าเนินงานของบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการได้
รับทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษัท มีการท ารายการระหว่างบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. รายการระหว่าง บริษทั กบั บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (ประเทศญี่ปุ่น) (“GYIN") 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 

 

 

2. รายการระหว่าง บริษทั กบับริษทั จีเอส  ยวัซ่า  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากดั (GYC) 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : GYC เป็นผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 100 ในบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (GYIN) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของบริษทั จ  านวนร้อยละ 40.69 
 

ลกัษณะรายการ 
จ านวน/(ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2557 2558 
- ค่าธรรมเนียมในการค ้าประกนัเงินกู ้ 0.003 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั รายการดังกล่าวเป็นการค ้ าประกนัเงินกูร้ะยะ

ยาวของ GYC ให้กับบริษัทท่ีท าสัญญาเงินกู้
ระยะยาวกบั ธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นการค ้ า
ประกันเงินกู้จ านวนคร่ึงหน่ึงของเงินกู้ทั้ ง
จ านวน ท่ีมีจ านวน 100 ลา้นบาทตั้งแต่ปี 2553 
ปัจจุบนั ณ 31 ธ.ค.2557 บริษทัไม่มีภาระเงินกู้
ระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารแต่อยา่งใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะรายการ 
จ านวน/(ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2557 2558 
- สญัญาใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ ("YUASA")    
โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย 

22.57 
 

22.57 

23.77 
 

23.77 

เป็นอตัราค่าธรรมเนียม 
ท่ีเป็นไป ตามสญัญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยติุธรรม 

GYIN  ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้บริษทั และอนุญาตให้
ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดท้ าสัญญาช าระ
ค่า  Royalty ให้กับ  GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายอ่ืนคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 
เยนต่อวันต่อกรณี ท่ีผู ้ให้การอบรมมีความ
จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมเกินกวา่ 60 วนัในหน่ึงปี 

- บริษทัซ้ือ แบตเตอร่ี วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร  และ
อะไหล่ 
- บริษทัขายแบตเตอร่ีใหก้บั GYIN 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย  
- บริษทัมียอดคงคา้งรับ 
- เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
- รายไดรั้บค่าบริการ 

45.16 
 

3.81 
7.52 
2.95 

- 
1.78 

81.81 
 

7.60 
12.37 
0.05 

- 
0.68 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย แต่มี
ใบสั่งซ้ือเป็นงวดๆ ทั้ งน้ีราคาท่ีซ้ือจากบริษัท 
จะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีขายให้แก่ลูกคา้
รายอ่ืนๆ 

- ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับเงินกูย้มืจ  านวน 235 
ลา้นเยน 
 

0.54 - อั ต ร าด อ ก เบ้ี ย มี ค ว าม
สมเหตุสมผลและเป็นไป
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร กู้ ยื ม
โดยทัว่ไปตามราคาตลาด 

บริษัทได้กู้ยืมเงินจ านวน 235 ล้านเยนหรือ 
74.23 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 
12 เดือน + 1% ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายช าระคืน
เงินกูย้ืมทั้งหมดแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 
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3. รายการค้าอ่ืนๆ กบับริษทัในเครือที่มีบริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั 
 

บริษัท  ลกัษณะรายการ 
จ านวน/(ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2557 2558 
บจ. ยวัช่าแบตเตอร่ี 
(มาเลเซีย) 

- บริษทั ขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

43.07 
1.62 

41.98 
10.19 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 
 

บจ. ไตห้วนั  ยวัซ่า  
แบตเตอร่ี 

- รายไดค้่านายหนา้ 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

1.37 
0.42 

1.47 
0.30 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 
 

บจ. สยาม ยีเอส 
แบตเตอร่ี 

- บริษทั ขาย
แบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

- 
 
- 

11.00 
 

2.25 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 

บจ. ยีเอส ยวัซ่า 
สยามอินดีสทรีย ์

- บริษทัจา้งบดผง
ตะกัว่ 
- บริษทัมียอดคา้งจ่าย 

- 
 
- 

2.82 
 
- 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 

- 

4. รายการระหว่าง บริษทัยวัซ่า เซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด (บริษทัย่อย) กบับริษทั สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี จ ากดั (SGS) 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 ในขณะท่ีเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SGS จ านวนร้อยละ 60 

 

ลกัษณะรายการ 
จ านวน / (ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2557 2558 
บริษทัยอ่ยซ้ือ แบตเตอร่ีจาก SGS 12.60 - ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการค้าปกติ และจะมีใบสั่งซ้ือเป็นคร้ัง

คราว ทั้งน้ีราคาท่ีซ้ือจาก SGS จะเป็นราคาท่ีไม่สูง
กวา่ราคาท่ีไดรั้บจากบริษทั 
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ผลการด าเนินงานของกจิการ (หน่วย: ล้านบาท) 
 2554 2555 2556 2557 2558 
รายได้จากการขาย  1,870.09 1,891.17 1,735.10 1,668.27 1,754.04 

รายได้รวม 1,943.53 1,936.04 1,762.05 1,679.80 1,762.59 

ต้นทุนขาย 1,550.67 1,559.29 1,442.83 1,393.54 1,423.59 

ก าไรจากการกลบับัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า 31.40 - - - - 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 317.84 312.76 299.84 291.45 287.94 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 106.42 63.99 19.38 (5.20) 51.06 

ดอกเบีย้จ่าย 15.74 10.59 5.33 5.64 4.55 

ภาษเีงนิได้ - (4.49) 1.34 1.78 (2.57) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 90.68 48.91 15.38 (9.50) 43.94 

สินทรัพย์รวม 1,082.56 949.64 925.00 873.39 894.89 

หนีสิ้นรวม 788.80 606.97 572.34 542.69 519.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 293.76 342.67 352.67 330.71 375.25 

ข้อมูลพ้ืนฐานต่อหุ้น (หน่วย:บาท) 
 2554 2555 2556 2557 2558 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   0.84 0.45 0.14 (0.08) 0.41 

จ านวนหุ้นถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น)  107,625  107,625  107,625  107,625 107,625 

จ านวนหุ้น ณ ส้ินงวด (พนัหุ้น)  107,625  107,625  107,625  107,625 107,625 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี   2.73 3.18 3.28 3.07 3.49 

มูลค่าที่ตราไว้   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 4.90 10.60 7.00 5.80 6.55 

เงนิปันผลต่อหุ้น 0.00 0.05 0.03 0.00 0.08 

อตัราส่วนทางการเงิน(หน่วย:บาท) 

 2554 2555 2556 2557 2558 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)   4.67 2.76 0.80 (0.54) 2.49 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 8.69    5.26 1.50 (1.01) 4.97 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 37.89 16.78 4.04 (2.69) 12.45 

อตัราการประกาศจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรส าหรับปี (%) - 34.88 20.93 N/A 19.59 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (%) - 34.88 N/A N/A N/A 

อตัราก าไรส าหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 4.85 2.59 0.81 (0.54) 2.50 

อตัรากระแสเงนิสดที่ได้จากการด าเนินงาน/สินทรัพย์ (%) (2.68) 12.92 2.62 0.58 1.51 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.69 1.77 1.62 1.64 1.38 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก าไรต่อหุ้น (เท่า) 5.83 23.55 50.00 (72.50) 15.97 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 47 41 43 42 43 

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนีเ้ฉลีย่ 79 73 80 68 65 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ด้านฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ  านวน 894.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ  านวน 21.49 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้จ านวน 21.47 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 1.55 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือจ านวน 14.12 ลา้นบาท และรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจ านวน 5.53 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจ านวน 20.59 ลา้นบาท ส าหรับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2558 สาเหตุส าคญัมาจากการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มื
ระยะสั้นให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40 ลา้นบาท และจ่ายเงินในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร รวมทั้ง
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 2555 หลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโรงงานและยา้ยฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย์
มาท่ีโรงงานบางปูเพียงแห่งเดียว ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้มาจากยอดขายภายในประเทศท่ีปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนสาเหตุท่ีสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึนมาจากการเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบในการผลิตจ านวน 29.52 ลา้นบาท เน่ืองจากการส ารองวตัถุดิบในการผลิตให้เพียงพอต่อยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนดงักล่าว 
 

หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีมูลค่า 519.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจ านวน 23.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 4.25 เน่ืองจาก การช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40 ลา้นบาท ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนในปี 2558 มีมูลค่ารวม 359.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจ านวน 14.29 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่งเสริมการขาย และการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีกรมสรรพากรจ านวน 2.24 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งส ารองไวเ้พ่ือจ่ายช าระภาษีเงินไดจ้าก
ก าไรในปี 2558 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสุทธิมีจ  านวน 375.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 44.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
177.42 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาเหตุเกิดจากผลก าไรสุทธหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัในปี 2558 
 

ด้านกระแสเงนิสด 
ณ วนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 59.95 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 

25.90 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจากรายการส าคญัดงัน้ี (1) ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 21.22 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของ
ยอดขายของตลาดทดแทนภายในประเทศ (2) สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ านวน 17.14 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมากจากการซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชใ้น
การผลิตเพ่ือให้ทนัต่อการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย และ (3) ผลก าไรจากการด าเนินการงานในปี 2558 จ  านวน 44.54 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ี
บริษทั มีผลขาดทุนจ านวน 9.05 ลา้นบาท ในขณะท่ี (1) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 8.55 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่งเสริมการขาย และ (2) การลดลงในภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 5.73 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินชดเชยและ
เงินเกษียณของลูกจา้ง 
 ส าหรับเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 45.85 ลา้นบาท เป็นการใชไ้ปเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นถาวรและสินทรัพยท่ี์ไม่ตวัตน
จ านวน 45.47 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรจ านวน 0.52 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ยอดเงินสดใน
กิจกรรมการลงทุนใชไ้ปลดลงจ านวน 25.77 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีลดลง  
 ส าหรับเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 44.70 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นให้กบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง จ  านวน 40 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าว จ  านวน 4.70 ลา้นบาท ซ่ึงกิจกรรมกรรมดงักล่าวมีการใช้
เพ่ิมข้ึนจ านวน 15.20 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นให้กบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัจ านวน 
74.23 ลา้นบาท การจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงินจ านวน 55 ลา้นบาท การจ่ายดอกเบ้ียเงินกูจ้  านวน 5.04 ลา้นบาท 
และจ่ายเงินปันผล จ านวน 3.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะเดียวกนับริษทัไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน 110 ลา้น
บาท เงินกูย้มืจ  านวนดงักล่าว เพ่ือจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร และทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน รวมถึงใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และเงินบางส่วนใชช้ าระ
คืนเงินกูร้ะยะสั้นให้กบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ด้านผลการด าเนินงาน 
ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,754.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ  านวน 85.77 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 5.14 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ  และบริษทัมีก าไรจากเงินตราต่างประเทศ จ านวน 3.90 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2557 จ านวน 1.47 ลา้นบาท จากการผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้นยงัมีรายไดอ่ื้นอีกจ านวน 4.55 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง
จากปี 2557 จ  านวน 1.52 ลา้นบาท จากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละการให้บริการ  

ในดา้นตน้ทุนขาย บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 1,423.59 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.15 ของรายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนขาย
ดงักล่าวลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.37 เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตลดลง จากราคาตะกัว่ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัลดลงและการปรับปรุง Productivity 
ในการผลิตของบริษทั 

ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2558 อยูท่ี่ระดบั
ราคาเฉล่ียประมาณ 1,785 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจ านวน 308 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 17 จากปี 2557 ท่ีมีราคาตะกัว่บริสุทธ์ิโดยเฉล่ีย
อยูท่ี่ระดบั 2,094 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยในระหวา่งปี 2558 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกวง่ตวัอยูใ่นกรอบระหว่าง 1,580-1,945 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัราคา 1,805 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงลดลงจากช่วงปลายปี 2557 ท่ีผา่นมา 
ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 2 ราคาตะกัว่เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน และเป็นช่วงท่ีมีราคาสูงสุด โดยมีอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัราคา 1,945 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
หลงัจากนั้นในช่วงคร่ึงปีหลงัราคาตะกัว่ไดป้รับลดลงอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะมีบางเดือนท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนบา้ง โดยราคาตะกัว่เฉล่ียในไตรมาสท่ี 
3 และ 4 อยูท่ี่ระดบัราคา 1,711 เหรียญสหรัฐต่อตนั และ 1,580 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตามล าดบั ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตของบริษทัในปีท่ีผา่นมา 
อยูใ่นระดบัท่ีต  ่าลงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนในปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2558 มียอดรวม 287.93 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 15.42 ของรายไดจ้ากการขาย โดยลดลง
จากปี 2557 จ  านวน 3.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21 เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ่้ายผลประโยชน์เก่ียวกบัพนกังาน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายใน
การขายเพ่ิมข้ึนจากภาษีสรรพสามิตและ Royalty เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมข้ึน 

ในดา้นดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2558 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 4.55 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวน 1.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.21  เน่ืองจากการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40 ลา้นบาท ท าให้ภาระดอกเบ้ียจ่ายลดลง 
 โดยสรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน ปี 2558 มีผลก าไรเบด็เสร็จจ านวน 44.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสุทธิ 0.41 
บาทต่อหุ้น 
 

 อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัในปี 2558 คือ 1.20 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา โดยสินทรัพยห์มุนเวียนปรับตวัเพ่ิมข้ึนจ านวน 

15.55 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจ านวน 23.47 ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีลดลงมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจ านวน 20.59 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้น จ  านวน 40 ลา้นบาท และจ่ายเงินค่าซ้ือ และปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
รวมถึงจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน จ านวน 5.53 ลา้นบาท   ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้, ลูกหน้ีอ่ืน และสินคา้คงเหลือ
เพ่ิมข้ึน ท่ีจ  านวน 21.47 ลา้นบาท จ านวน 1.55 ลา้นบาท และจ านวน 14.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับในดา้นหน้ีสินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง
เน่ืองจากการช าระคืนเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

อตัราการหมุนของลูกหน้ีปี 2558 อยูใ่นระดบัประมาณ 8.39 เท่า ทั้งน้ีในปี 2558 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ 43 วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีจ านวน 42 วนั ในขณะท่ีมีระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีประมาณ 55 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีจ านวน 
58 วนั  

ส าหรับอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ ในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 18.84 เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงปี 2557  สาเหตุส าคญัมาจากตน้ทุนการ
ผลิตลดลงจากราคาตะกัว่ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหกัลดลงและการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษทั 

ในปี 2558 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคือ 1.38 เท่า ลดลงจากอตัรา ณ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีมีจ  านวน 1.54 เท่า 
เน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ีลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 

นอกจากน้ีเน่ืองจากผลก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัในปี 2558 พิจารณาจากอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 10.78 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 0.51 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระภาระผกูพนั โดยในปี 2558 คิดเป็น 0.35 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีอตัรา 0.03 เท่า  

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558  มีมติ
อนุมติัให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2557 เน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิ และส าหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 แก่ผูถื้อหุ้น 107,525,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงิน 8.51 ลา้นบาท 
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15. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการท ารายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ
บริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การก ากบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีให้มี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เปิดเผยอยา่งเพียงพอ งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย
การบญัชีท่ีเหมาะสมถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงจดัระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพ่ือให้เช่ือมัน่
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสิ์นมีระบบการป้องกนัท่ีดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด าเนินการท่ีผิดปกติ 
มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการคา้
อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจ
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและกระแส 
เงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

(พรจกัร   มนูธรรม)     (อิชิโร มูราตะ) 
   กรรมการบริษทั      กรรมการบริษทั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบของการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานต ่าไป ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามา
จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
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การเงินขอ้ 4  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามท่ีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 4 ท่ีไดป้รับปรุงยอ้นหลงัต่อตวัเลขเปรียบเทียบและเห็นวา่มีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้ 
 
 
 
(นายศกัดา  เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ์ 2559 
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,506,546       53,094,192      109,148,474    26,410,544       38,019,856      89,147,642      

ลูกหน้ีการคา้ 6, 8 219,697,444    198,231,459    194,384,320    306,226,686    305,451,139    294,373,272    

ลูกหน้ีอ่ืน 6 8,681,109         7,032,119        17,757,750      8,650,197         6,981,127        17,760,314      

สินคา้คงเหลือ 9 291,974,428    277,856,195    311,468,655    279,928,434    265,847,314    298,300,316    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 552,859,527    536,213,965    632,759,199    621,215,861    616,299,436    699,581,544    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 2,691,677         - - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 317,521,666    313,582,374    273,077,020    316,834,480    310,170,065    269,753,807    

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,479,051         6,046,770        2,466,507        2,627,967         2,438,551        2,289,298        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 8,848,520         9,273,772        7,492,456        9,048,500         9,473,752        7,692,436        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,487,076         8,277,297        10,736,830      7,487,076         8,277,297        10,736,829      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 342,027,990    337,180,213    293,772,813    335,998,023    330,359,665    290,472,370    

รวมสินทรัพย์ 894,887,517    873,394,178    926,532,012    957,213,884    946,659,101    990,053,914    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,506,546       53,094,192      109,148,474    26,410,544       38,019,856      89,147,642      

ลูกหน้ีการคา้ 6, 8 219,697,444    198,231,459    194,384,320    306,226,686    305,451,139    294,373,272    

ลูกหน้ีอ่ืน 6 8,681,109         7,032,119        17,757,750      8,650,197         6,981,127        17,760,314      

สินคา้คงเหลือ 9 291,974,428    277,856,195    311,468,655    279,928,434    265,847,314    298,300,316    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 552,859,527    536,213,965    632,759,199    621,215,861    616,299,436    699,581,544    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 2,691,677         - - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 317,521,666    313,582,374    273,077,020    316,834,480    310,170,065    269,753,807    

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,479,051         6,046,770        2,466,507        2,627,967         2,438,551        2,289,298        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 8,848,520         9,273,772        7,492,456        9,048,500         9,473,752        7,692,436        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,487,076         8,277,297        10,736,830      7,487,076         8,277,297        10,736,829      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 342,027,990    337,180,213    293,772,813    335,998,023    330,359,665    290,472,370    

รวมสินทรัพย์ 894,887,517    873,394,178    926,532,012    957,213,884    946,659,101    990,053,914    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 90,000,000       130,000,000    70,000,000      90,000,000       130,000,000    70,000,000      

เจา้หน้ีการคา้ 6, 15 259,696,294    253,224,917    275,577,758    259,696,294    253,224,917    275,577,758    

เจา้หน้ีอ่ืน 6, 16 109,476,608    101,659,503    104,595,708    83,380,413       79,100,614      82,844,443      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 - - 5,000,000        - - 5,000,000        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 74,229,215      - - 74,229,215      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,240,744         - - 2,240,744         - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 461,413,646    484,884,420    529,402,681    435,317,451    462,325,531    507,651,416    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 58,228,759       57,800,806      54,141,581      50,077,510       50,876,609      48,169,374      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 58,228,759       57,800,806      54,141,581      50,077,510       50,876,609      48,169,374      

รวมหนีสิ้น 519,642,405    542,685,226    583,544,262    485,394,961    513,202,140    555,820,790    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18
     ทุนจดทะเบียน 107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

     ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18 171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 26,906,250       26,906,250      26,906,250      26,906,250       26,906,250      26,906,250      

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 69,638,862       25,102,702      37,381,500      166,212,673    127,850,711    128,626,874    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 375,245,112    330,708,952    342,987,750    471,818,923    433,456,961    434,233,124    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 894,887,517    873,394,178    926,532,012    957,213,884    946,659,101    990,053,914    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 90,000,000       130,000,000    70,000,000      90,000,000       130,000,000    70,000,000      

เจา้หน้ีการคา้ 6, 15 259,696,294    253,224,917    275,577,758    259,696,294    253,224,917    275,577,758    

เจา้หน้ีอ่ืน 6, 16 109,476,608    101,659,503    104,595,708    83,380,413       79,100,614      82,844,443      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 - - 5,000,000        - - 5,000,000        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 74,229,215      - - 74,229,215      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,240,744         - - 2,240,744         - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 461,413,646    484,884,420    529,402,681    435,317,451    462,325,531    507,651,416    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 58,228,759       57,800,806      54,141,581      50,077,510       50,876,609      48,169,374      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 58,228,759       57,800,806      54,141,581      50,077,510       50,876,609      48,169,374      

รวมหนีสิ้น 519,642,405    542,685,226    583,544,262    485,394,961    513,202,140    555,820,790    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18
     ทุนจดทะเบียน 107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    107,625,000    

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

     ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18 171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    171,075,000    

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 26,906,250       26,906,250      26,906,250      26,906,250       26,906,250      26,906,250      

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 69,638,862       25,102,702      37,381,500      166,212,673    127,850,711    128,626,874    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 375,245,112    330,708,952    342,987,750    471,818,923    433,456,961    434,233,124    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 894,887,517    873,394,178    926,532,012    957,213,884    946,659,101    990,053,914    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 20 1,754,044,953   1,668,272,503   1,706,670,181  1,617,726,591   

ตน้ทุนขายสินคา้และการใหบ้ริการ 9, 22 (1,423,592,473) (1,393,543,848)  (1,431,465,662) (1,384,073,712)  

ก าไรขั้นต้น 330,452,480      274,728,655       275,204,519      233,652,879      

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิและตราสารอนุพนัธ์ 3,897,067           5,362,970           3,897,067          5,362,970           

รายไดอ่ื้น 4,648,590           6,164,217           6,015,992          6,861,949           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 (214,946,248)     (213,011,142)     (181,622,464)    (176,694,588)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 (72,988,322)       (78,440,717)        (58,783,772)       (62,876,592)       

ตน้ทุนทางการเงิน (4,552,965)         (5,635,398)          (4,543,132)         (5,635,398)          

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงนิได้ 46,510,602        (10,831,415)        40,168,210        671,220              

(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชนภ์าษีเงินได้ 23 (2,566,222)         1,781,316           (2,566,222)         1,781,316           

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43,944,380        (9,050,099)          37,601,988        2,452,536           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 781,774              - 949,968              -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (189,994)             - (189,994)            -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 591,780              - 759,974              -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 44,536,160        (9,050,099)          38,361,962        2,452,536           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 43,944,380        (9,050,099)          37,601,988        2,452,536           

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - -
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43,944,380        (9,050,099)          37,601,988        2,452,536           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 44,536,160        (9,050,099)          38,361,962        2,452,536           

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 44,536,160        (9,050,099)          38,361,962        2,452,536           

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24 0.41                     (0.08)                    0.35                     0.02                     

(บาท)

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 47,066,100 352,672,350 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (9,684,600) (9,684,600)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 37,381,500 342,987,750 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 - - - (3,228,699) (3,228,699)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (3,228,699) (3,228,699)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ขาดทุน - - - (9,050,099)    (9,050,099)
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (9,050,099)    (9,050,099)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 107,625,000  171,075,000 26,906,250    25,102,702   330,708,952 

งบการเงนิรวม

(บาท)

ก าไรสะสม

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 47,066,100 352,672,350 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (9,684,600) (9,684,600)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 37,381,500 342,987,750 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 - - - (3,228,699) (3,228,699)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (3,228,699) (3,228,699)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ขาดทุน - - - (9,050,099)    (9,050,099)
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (9,050,099)    (9,050,099)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 107,625,000  171,075,000 26,906,250    25,102,702   330,708,952 

งบการเงนิรวม

(บาท)

ก าไรสะสม

 
 

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 36,363,432 341,969,682 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (11,260,730) (11,260,730)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 25,102,702 330,708,952 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไร - - - 43,944,380   43,944,380 

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 591,780         591,780 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 44,536,160   44,536,160    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 107,625,000  171,075,000 26,906,250    69,638,862   375,245,112 

(บาท)

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 36,363,432 341,969,682 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (11,260,730) (11,260,730)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 25,102,702 330,708,952 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไร - - - 43,944,380   43,944,380 

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 591,780         591,780 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 44,536,160   44,536,160    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 107,625,000  171,075,000 26,906,250    69,638,862   375,245,112 

(บาท)

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 134,716,106 440,322,356 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (6,089,232)      (6,089,232)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 128,626,874 434,233,124 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 - - - (3,228,699) (3,228,699)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (3,228,699) (3,228,699)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไร - - - 2,452,536       2,452,536 
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 2,452,536       2,452,536         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 107,625,000 171,075,000 26,906,250 127,850,711 433,456,961 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

 
 
 

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปีก่อน 107,625,000 171,075,000 26,906,250 135,017,593 440,623,843 

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 4 - - - (7,166,882)      (7,166,882)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 107,625,000 171,075,000 26,906,250 127,850,711 433,456,961 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไร - - - 37,601,988     37,601,988 

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 759,974           759,974            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 38,361,962     38,361,962      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 107,625,000 171,075,000 26,906,250 166,212,673 471,818,923    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43,944,380 (9,050,099) 37,601,988 2,452,536 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 35,654,692 31,158,763      35,299,820 30,765,159      

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,838,031 1,470,257        797,547 1,214,717        

ตน้ทุนทางการเงิน 4,552,965 5,635,398        4,543,132      5,635,398        

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง

   และตราสารอนุพนัธ์ 147,035          (414,258)          147,035          (414,258)          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (12,463)           1,101,091        (1,963)             (6,000)               

ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 3,023,150      (1,822,590)       2,977,084      (1,457,493)       

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,934              - - -

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (402,181) (595,506)          (28,353)           (352,516)          

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 38,291 - 38,291            -

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,912,781 7,128,406        5,844,598      6,165,266        

(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชนภ์าษีเงินได้ 2,566,222      (1,781,316)       2,566,222      (1,781,316)       

98,265,837    32,830,146      89,785,401    42,221,493      

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (21,217,847) (4,860,957) (537,909) (10,984,594)

ลูกหน้ีอ่ืน (722,043) 10,727,654 (739,503) 10,781,212 

สินคา้คงเหลือ (17,141,383) 35,435,050 (17,058,204) 33,910,495 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 143,081 2,355,057 143,081 2,354,673 

เจา้หน้ีการคา้ 5,213,216 (24,739,018) 5,213,216 (24,739,018)

เจา้หน้ีอ่ืน 10,565,747 (4,320,863)       7,233,186 (5,128,488)       

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (5,703,054)     (3,469,181) (5,693,729)     (3,458,031)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 69,403,554 43,957,888 78,345,539 44,957,742 

จ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (90,534)           (99,023)             (90,220)           (98,640)            

รับคืนภาษีเงินได้ 647,140          203,499            647,140          203,499           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 69,960,160    44,062,364      78,902,459    45,062,601      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (45,165,330) (67,461,089) (45,048,645) (66,978,390)

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 621,018 746,286 247,186          503,296           

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,305,803)     (4,901,608)       (1,022,454)     (1,215,058)       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,850,115)   (71,616,411)     (45,823,913)   (67,690,152)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (4,697,691)     (6,042,321)       (4,687,858)     (6,042,321)       

จ่ายเงินปันผล - (3,228,699)       - (3,228,699)       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม - 110,000,000    - 110,000,000   

ช าระคืนเงินกูย้ืม (40,000,000)   (129,229,215)  (40,000,000)   (129,229,215)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (44,697,691)   (28,500,235)     (44,687,858)   (28,500,235)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (20,587,646)   (56,054,282)     (11,609,312)   (51,127,786)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,094,192 109,148,474 38,019,856 89,147,642 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 32,506,546    53,094,192      26,410,544    38,019,856      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,859,393      6,520,225        3,654,648      6,520,225        

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,800              - 2,800              -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (45,165,330) (67,461,089) (45,048,645) (66,978,390)

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 621,018 746,286 247,186          503,296           

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,305,803)     (4,901,608)       (1,022,454)     (1,215,058)       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,850,115)   (71,616,411)     (45,823,913)   (67,690,152)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (4,697,691)     (6,042,321)       (4,687,858)     (6,042,321)       

จ่ายเงินปันผล - (3,228,699)       - (3,228,699)       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม - 110,000,000    - 110,000,000   

ช าระคืนเงินกูย้ืม (40,000,000)   (129,229,215)  (40,000,000)   (129,229,215)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (44,697,691)   (28,500,235)     (44,687,858)   (28,500,235)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (20,587,646)   (56,054,282)     (11,609,312)   (51,127,786)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,094,192 109,148,474 38,019,856 89,147,642 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 32,506,546    53,094,192      26,410,544    38,019,856      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,859,393      6,520,225        3,654,648      6,520,225        

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,800              - 2,800              -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ 
4 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้ 
16 เจา้หน้ีอ่ืน 
17 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
18 ทุนเรือนหุ้น 
19 ส ารอง 
20 ส่วนงานด าเนินงาน 
21 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 (ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้
24 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
31 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่      จดทะเบียนตั้งอยู่

เลขท่ี 164 หมู ่5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 40.69) ซ่ึงเป็น      นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศญ่ีปุ่ น และบริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 19.13) ซ่ึงเป็น     นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

(ก) เกณฑก์ารถือปฏิบติั 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา

วิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การ
น ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 

(ข) เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดัมูลค่าในแต่ละรอบ

ระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุขอ้ 5 (ฑ) 
 

(ค) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
งบการเงินจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัด

เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ และคา่ใชจ่้าย ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงิน

ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้  5 (ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้  13  การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุขอ้  17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุขอ้  26 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

และไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้น
การเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม
ท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายติุธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ้  11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ 
• หมายเหตุขอ้  26  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหม่ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีออกใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ก  าหนดกรอบแนวคิดเดียวกนัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวการ
วดัมูลค่ายติุธรรม เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตให้วดัมูลค่ายติุธรรม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
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ให้นิยามของมูลค่ายติุธรรมท่ีสอดคลอ้งกนัวา่เป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า อีกทั้งไดก้  าหนดการเปิดเผยขอ้มูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผยเก่ียวการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก
ท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ  

 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 กลุ่มบริษทัใชแ้นวทางการปฏิบติั
ใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้หข้อ้มูลเปรียบเทียบส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลใหม่  

 

4 การแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานบางส่วนของกลุ่มบริษทับนัทึกไม่ถูกตอ้งในปีก่อน ๆ กลุ่มบริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดน้ีและปรับปรุง

ผลกระทบยอ้นหลงัในงบการเงิน รายการปรับปรุงมีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม 
 2557  2557  2557  2557 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 1,792  1,522  1,792  1,522 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (13,053)  (11,207)  (8,959)  (7,611) 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (11,261)  (9,685)  (7,167)  (6,089) 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    

   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557     

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน 336  336 
ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 691  377 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 818  634 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้เพิม่ขึน้ 1,845  1,347 
ผลประโยชน์ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (269)  (269) 
ขาดทุนส าหรับปีเพิม่ขึน้ 1,576  1,078 

    
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.0146  0.0100 

 

5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร

จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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การตัดรายการในงบการเงิน 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้ หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหวา่ง

กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

(ข) รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้
เง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าว
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้
เป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน   
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ี
จะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนวตัถุดิบค านวณโดยใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ี
ซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทุนสินคา้ ค  านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ช) เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 

(ซ) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติ

ธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 20 ปี 
 

(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุน

ของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้าม
ความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ

เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
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อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 33 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถ

ระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์
นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 
 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 
 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

 

(ฎ) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะ

ท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด เงินสด สูงกวา่มูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์  ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่

มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า
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จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคา
หรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฏ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 
 

(ฐ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนกังาน   
โครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้

ท  างานให้กบักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสด
เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี 
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่า
ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
ถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใช้
วดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมา
จากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังาน

ในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน  

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั

มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้  างานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ี
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้  เพ่ือให้สะทอ้น
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จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติั

การจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ณ) รายได ้
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และ

จะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ   

 

รายได้ค่าเช่า 
รายไดค้่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญาเช่า

รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
   

(ด) ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ต) สญัญาเช่าด าเนินงาน  
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับ
ค่าเช่า 

 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และ
ขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสญัญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตาม
จ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ถ) ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ
จ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมใน
คร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค  านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษทั เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอ
ส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจาก
ประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่  การเปล่ียนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ท) ก าไรต่อหุ้น  
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะ

แสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั  

หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั ยวัซ่า เซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 
   
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ญ่ีปุ่ น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษทัร้อยละ 40.69 
   
บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษทัร้อยละ 19.13 
   
บริษทั มนูธรรมแมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์ 

จ ากดั 
 

ไทย 
 
มีกรรมการร่วมกนั 

   
บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุ้น 
   
บริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ญ่ีปุ่ น บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
   
   
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จ  ากดั มาเลเซีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั จีเอส ยวัซ่า แบตเตอร่ี (สิงคโปร์) จ  ากดั สิงคโปร์ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั พีที ยวัซ่า แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย จ  ากดั อินโดนีเซีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั ทาทา ออโตค้อม จีวาย แบตเตอร่ี 

ไพรเวท จ ากดั 
 

อินเดีย 
 
มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 

   
บริษทั จีเอส ยวัซ่า พาวเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั ญ่ีปุ่ น มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
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 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
   
บริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จ  ากดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จ  ากดั ไตห้วนั มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม จ ากดั เวียดนาม มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
บริษทั สยาม จีเอส เซลส์ จ  ากดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม ไทย เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
   
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค้่านายหนา้ ตามราคาท่ีตกลงกนั / ตามบนัทึกขอ้ตกลง 
รายไดค้่าเช่า ตามราคาท่ีตกลงกนั / ตามบนัทึกขอ้ตกลง 
รายไดค้่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงกนั / ตามบนัทึกขอ้ตกลง 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตลาด 
ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงกนั / ตามบนัทึกขอ้ตกลง 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าจา้งบดผงตะกัว่ ราคาตามสญัญา 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  731,163  626,877 
รายไดค้่าเช่า -  -  881  881 
รายไดค้่าบริการ -  -  972  965 
        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 60,580  46,876  60,580  46,876 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 81,185  54,880  81,185  42,280 
รายไดค้่านายหน้า 1,472  1,367  1,472  1,367 
ซ้ืออุปกรณ์ 629  2,885  629  2,885 
ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืน 683  1,787  683  1,787 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 23,772  22,574  23,772  22,574 
ดอกเบ้ียจ่าย -  542  -  542 
ค่าจา้งบดผงตะกัว่ -  2,818  -  2,818 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17,212  22,340  15,575  20,058 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 642  354  530  318 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 17,854  22,694  16,105  20,376 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ลกูหนี้การค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่า เซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -  -  208,759  209,637 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จ  ากดั 10,187  1,623  10,187  1,623 
บริษทั สยาม จีเอส เซลส์ จ  ากดั 2,252  -  2,252  - 
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 50  2,947  50  2,947 
รวม 12,489  4,570  221,248  214,207 

  
ลกูหนีอ้ื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่า เซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -  -  279  264 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จ  ากดั 301  423  301  423 
รวม 301  423  580  687 
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เจ้าหนี้การค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 12,366  7,520  12,366  7,520 

 
เจ้าหนี้อ่ืน-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าลขิสิทธ์ิค้างจ่าย        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 23,772  22,574  23,772  22,574 
        
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้บริหารค้างจ่าย        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม 16,000  16,000  12,000  12,000 
รวม 39,772  38,574  35,772  34,574 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 74,229  74,229 
ลดลง (74,229)  (74,229) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  - 
 

บริษทัมีเงินกูย้ืมจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ี LIBOR + ร้อยละ 1 ต่อปี ซ่ึงบริษทัจ่ายช าระคืน
เงินกูย้มืทั้งหมดแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 

 

สัญญาส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 บริษทัไดท้  าสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยคู่สญัญาตก

ลงท่ีจะให้สิทธิบริษทัในการใชค้วามรู้ทางเทคนิคและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ รวมถึงการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของ จี เอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ โดยทางบริษทัจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สัญญาน้ีจะยงัมีผลบงัคบัใชเ้ป็น
ระยะเวลา 5 ปี และจะไดรั้บการต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงปี เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยกเลิกสญัญาโดยแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งน้อย 90 วนัก่อนวนัหมดอาย ุของสญัญา  
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เงินสดในมือ 127  175  33  105 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 86  95  58  57 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 32,128  52,748  26,320  37,858 
เช็คในมือ 166  76  -  - 
รวม 32,507  53,094  26,411  38,020 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
สกุลเงินบาท  31,004  53,094  24,908  38,020 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,503  -  1,503  - 
รวม 32,507  53,094  26,411  38,020 

 

8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 12,489  4,570  221,248  214,207 
กิจการอ่ืน  222,028  219,367  85,430  91,736 
รวม  234,517  223,937  306,678  305,943 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (14,820)  (25,706)  (451)  (492) 
สุทธิ  219,697  198,231  306,227  305,451 

         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  
   (กลบัรายการ) ส าหรับปี  

 
(12)  1,101  (2)  (6) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 9,313  4,559  211,635  179,742 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,176  11  9,613  34,465 
 12,489  4,570  221,248  214,207 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืน 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ     181,594  171,337  75,720  82,577 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน  22,656  19,085  8,968  8,173 
     3 - 6 เดือน -  39  -  3 
     6 - 12 เดือน -  2  -  - 
     มากกวา่ 12 เดือน   17,778  28,904  742  983 
 222,028  219,367  85,430  91,736 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (14,820)  (25,706)  (451)  (492) 
 207,208  193,661  84,979  91,244 

สุทธิ 219,697  198,231  306,227  305,451 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 ปี จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 2.93 ลา้นบาท ซ่ึง
ลูกหน้ีดงักล่าวท าหนงัสือสัญญาจ านองท่ีดินเป็นหลกัประกนั และผูบ้ริหารเช่ือวา่มูลค่าหลกัประกนัเพียงพอกบัมูลหน้ีท่ีคงคา้งจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท  196,003  193,257  268,164  275,263 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 38,514  30,680  38,514  30,680 
รวม 234,517  223,937  306,678  305,943 

 

9 สินค้าคงเหลือ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 76,144  69,768  63,976  57,527 
สินคา้ระหวา่งผลิต 50,964  48,655  50,964  48,655 
วตัถุดิบและวตัถุดิบก่ึงส าเร็จ 120,407  119,417  120,407  119,417 
วสัดุโรงงาน 27,492  29,177  27,492  29,177 
สินคา้ระหวา่งทาง 18,425  11,803  18,425  11,802 
รวม 293,432  278,820  281,264  266,578 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (1,458)  (964)  (1,336)  (731) 
สุทธิ 291,974  277,856  279,928  265,847 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

  - ตน้ทุนขาย 1,420,569  1,395,367  1,428,489  1,385,531 
  - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 
        จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 

 
3,023 

  
(1,823) 

  
2,977 

  
(1,457) 

รวม 1,423,592  1,393,544  1,431,466  1,384,074 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                         

บริษทั ยวัซ่า เซลส์ แอนด ์ 
   ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

จ าหน่าย
แบตเตอร่ี 

 
99.99 

  
99.99 

  
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
(1,000) 

  
(1,000) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม          1,000  1,000  (1,000)  (1,000)  -  -  -  - 
 

บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั ยวัซ่า เซลส์ แอนด ์ดินทริบิวชัน่ จ  ากดั (ซ่ึงถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ล่าสุด) ต  ่ากวา่ราคาทุนของเงินลงทุน ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจ  านวน 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงนิรวม 
    อาคารและ   
 หมายเหต ุ ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   -  -  - 
จดัประเภทใหม่จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,279  1,910  4,189 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  2,279  1,910  4,189 

       
ค่าเส่ือมราคา       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   -  -  - 
จดัประเภทใหมจ่ากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 -  1,450  1,450 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  47  47 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  -  1,497  1,497 

       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  2,279  413  2,692 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประเมินราคาโดย บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท    แอฟแฟร์ส จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินจ านวน 7.6 ลา้นบาท 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกโอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างนั้นอีกต่อไป กลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะขายท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างนั้นให้แก่บุคคลท่ีสาม 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี

เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 7.6 ลา้นบาท ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จาก
เกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงนิรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง    
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 25,712  89,531  721,433  38,077  3,056  46,789  924,598 
เพ่ิมข้ึน -  6,891  40,573  3,610  -  20,742  71,816 
โอน -  19,498  37,855  -  -  (57,353)  - 
จ าหน่าย -  -  (12,043)  (1,818)  (743)  (123)  (14,727) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ               
   1 มกราคม 2558 25,712   115,920   787,818   39,869  2,313  10,055  981,687  
เพ่ิมข้ึน -   172    11,398    4,076   -   26,867    42,513  
โอน  -   7,278    20,705    1,614   -   (29,485)   112  
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (2,279)   (1,910)  -  -  -  -   (4,189) 
จ าหน่าย -  -   (27,307)   (560)   (955)  -   (28,822) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  23,433    121,460    792,614    44,999    1,358    7,437    991,301  
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 งบการเงนิรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง    
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -   39,431    578,126    30,908    3,056   -   651,521  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -   2,434    25,793    2,931   -  -   31,158  
จ าหน่าย -  -  (12,015)  (1,816) ) (743)  -  (14,574) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              

   1 มกราคม 2558 -   41,865    591,904    32,023    2,313   -   668,105  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -   2,961    29,510    3,136   -  -   35,607  
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  (1,450)  -  -  -  -  (1,450) 
จ าหน่าย -  -  (27,090)  (438)  (955)  -  (28,483) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 -   43,376    594,324    34,721    1,358   -   673,779  

              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  25,712    50,100    143,307    7,169  -   46,789   273,077  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558  25,712    74,055    195,914    7,846   -   10,055   313,582  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  23,433    78,084    198,290    10,278   -   7,437    317,522 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง    
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  23,433    87,621    721,433    34,892    757    46,789    914,925 
เพ่ิมข้ึน -   6,891    40,573    3,128   -   20,742    71,334  
โอน -   19,498    37,855   -  -   (57,353)  - 
จ าหน่าย -  -   (12,043)   (1,818)  -   (123)   (13,984) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558  23,433    114,010    787,818    36,202    757    10,055    972,275  
เพ่ิมข้ึน -   172    11,398    3,980   -   26,641    42,191  
โอน  -   7,278    20,705    1,614   -   (29,485)   112  
จ าหน่าย -  -   (27,307)   (560)  -  -   (27,867) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  23,433    121,460    792,614    41,236    757    7,211    986,711  
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง    
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -   38,124    578,126    28,164    757   -   645,171  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -   2,339    25,793    2,633   -  -   30,765  
จ าหน่าย -   -    (12,015)   (1,816)  -  -   (13,831) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558 -   40,463    591,904    28,981    757   -   662,105  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -   2,913    29,510    2,877   -  -   35,300  
จ าหน่าย -   -    (27,090)   (438)  -  -   (27,528) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 -   43,376    594,324    31,420    757   -   669,877  

              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  23,433    49,497    143,307    6,728   -   46,789   269,754  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558  23,433    73,547    195,914    7,221   -   10,055    310,170  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  23,433    78,084    198,290    9,816   -   7,211    316,834  

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่
ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจ  านวน 298.5 ลา้นบาท และ 295.1 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 321.8 ล้านบาท และ 317.9 ล้าน
บาท ตามล าดับ) 

 

การค า้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวน 30 ลา้นบาท (2557: 30 ล้าน

บาท) ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ในระหวา่งปี 2558 มีการโอนสินทรัพยไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 11) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชง้าน

สินทรัพยด์งักล่าวและไดต้ดัสินใจท่ีจะขายให้แก่บุคคลท่ีสาม 
 

13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2558  2557  2558  2557 

 
(พันบาท) 

รวม 10,817  10,823  (1,969)  (1,549) 
การหกักลบรายการของภาษี (1,969)  (1,549)  1,969  1,549 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 8,848  9,274  -  - 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2558  2557  2558  2557 

 
(พันบาท) 

รวม 11,017  11,023  (1,969)  (1,549) 
การหกักลบรายการของภาษี (1,969)  (1,549)  1,969  1,549 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 9,048  9,474  -  - 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2558 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 98  (8)  -  90 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 146  121  -  267 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,177  29  (190)  10,016 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 402  42  -  444 
รวม 10,823  184  (190)  10,817 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,549)  (420)  -  (1,969) 
รวม (1,549)  (420)  -  (1,969) 

        
สุทธิ 9,274  (236)  (190)  8,848 

 
 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2557 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2557 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 99  (1)  -  98 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 438  (292)  -  146 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,634  543  -  10,177 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง -  402  -  402 
รวม 10,171  652  -  10,823 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (2,678)  1,129  -  (1,549) 
รวม (2,678)  1,129  -  (1,549) 

        
สุทธิ 7,493  1,781  -  9,274 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2558 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 98  (8)  -  90 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 146  121  -  267 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,177  29  (190)  10,016 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 402  42  -  444 
รวม 11,023  184  (190)  11,017 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,549)  (420)  -  (1,969) 
รวม (1,549)  (420)  -  (1,969) 

        
สุทธิ 9,474  (236)  (190)  9,048 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2557 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2557 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 99  (1)  -  98 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 438  (292)  -  146 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,634  543  -  10,177 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง -  402  -  402 
รวม 10,371  652  -  11,023 

        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (2,678)  1,129  -  (1,549) 
รวม (2,678)  1,129  -  (1,549) 

        
สุทธิ 7,693  1,781  -  9,474 

 

 
 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 897  2,877  -  489 
ผลแตกต่างชัว่คราว:        

- ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,874  2,876  -  - 

- อ่ืนๆ 1,881  1,872  (185)  - 

รวม 5,652  7,625  (185)  489 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2560 ถึง 2562 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี
ก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 

14 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 90,000  130,000  90,000  130,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท (2557: 130 ล้านบาท) โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี (2557: ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และจะช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถงึก าหนด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ช าระภายในหนึ่งปี 2557  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,000  5,000 
ลดลง (5,000)  (5,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  - 
 

บริษทัมีเงินกูย้มืเงินระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจากจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.1 ต่อปี 
โดยบริษทัจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดแลว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้จากสถาบนัการเงินหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 609.1 ลา้นบาท (2557: 
586.8 ล้านบาท) โดยวงเงินส่วนหน่ึงจ านวนเงิน 137.5 ลา้นบาท (2557: 137.5 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงค  ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (2557: 5 ล้านบาท) ซ่ึงค  ้า
ประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท 
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15 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 12,366  7,520  12,366  7,520 
กิจการอ่ืน ๆ  247,330  245,705  247,330  245,705 
รวม  259,696  253,225  259,696  253,225 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 137,157  153,030  137,157  153,030 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น 59,141  56,997  59,141  56,997 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 63,324  43,001  63,324  43,001 
อ่ืน ๆ 74  197  74  197 
รวม 259,696  253,225  259,696  253,225 

 

16 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 6 39,772  38,574  35,772  34,574 

         
กจิการอ่ืน ๆ         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  53,252  43,490  32,703  26,273 
เงินรับล่วงหนา้  6,441  5,641  6,344  5,547 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  3,862  6,520  3,657  6,520 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  3,702  3,134  2,500  1,932 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 6 39,772  38,574  35,772  34,574 

         
กจิการอ่ืน ๆ         
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง  2,222  2,012  2,222  2,012 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  2,061  -  2,061 
อ่ืน ๆ  226  228  182  182 
รวม  109,477  101,660  83,380  79,101 
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ตามค าพิพากษาของศาลแรงงานกลางมีค  าสัง่ให้บริษทัจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมเป็นจ านวนเงิน 2.8 ลา้นบาท พร้อม
กบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นการตดัสินต่อศาลเป็นจ านวนเงิน 4.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวก้บัศาลจ านวน 2.3 ลา้นบาท ต่อมา
บริษทัไดย้ืน่คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลฎีกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลของคดียงัไม่ส้ินสุด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินการฟ้องร้องหกัดว้ยเงินมดัจ าท่ีจ่ายให้แก่ศาลแลว้ เป็นจ านวนเงิน 2.2 ลา้นบาท 
(2557: 2.0 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ประเภทสกุลเงินตราของเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 108,986  101,223  82,889  78,664 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 491  437  491  437 
รวม 109,477  101,660  83,380  79,101 

 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ  

 
 

    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 57,078  55,961  49,007  49,147 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,151  1,840  1,071  1,730 
รวม 58,229  57,801  50,078  50,877 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
 

    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,374  6,421  6,285  5,601 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน (461)  707  (440)  565 
รวม 6,913  7,128  5,845  6,166 

        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน        
   ระหวา่งปี 782  -  950  - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการประมาณการ        
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 732  (50)  (390)  (1,340) 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

   99 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดั 
     ให้มีกองทุน 

 
58,229 

  
57,801 

  
50,078 

  
50,877 

 

 การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 57,801 

 
54,142 

 
50,877 

 
48,169 

        
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,858  5,122  4,988  4,376 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,744  2,006  1,510  1,790 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(689) 

  
- 

  
(653) 

  
- 

 6,913  7,128  5,845  6,166 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(782) 

  
- 

  
(950) 

  
- 

        
อ่ืน ๆ        
ผลประโยชน์จ่าย (5,703)   (3,469)  (5,694)  (3,458) 
        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
58,229 

  
57,801 

  
50,078 

  
50,877 
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ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร 1,191  -  1,292  - 
สมมติฐานทางการเงิน (2,046)  -  (1,797)  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,637  -  1,455  - 
รวม 782  -  950  - 

 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.32 และ 3.41  3.89 และ 4.05  3.41  3.89 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.50  4.50  4.50  4.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 16  0 - 20  0 - 15  0 - 9 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็น 16.33 ปี 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ณ 

วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 
เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,599)  6,578  (4,726)  5,553 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
     (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
5,156 

  
(4,424) 

  
4,208 

  
(3,600) 

 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณ
การความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น  2558  2557 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  107,625  107,625  107,625  107,625 

          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  107,625  107,625  107,625  107,625 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นในท่ี
ประชุมของบริษทั   

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุ้นท่ีจด

ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19 ส ารอง 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20 ส่วนงานด าเนินงาน 
ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียว บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบตเตอร่ีและมีรายไดม้า

จากแต่ละกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตลาดผูบ้ริโภคและตลาดส่งออก กลุ่มลูกคา้อ่ืนๆรวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นนอกเหนือจากแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รายไดข้องแต่ละกลุ่มถูกจดัท าและ
น าเสนอในรายงานการจดัการภายในให้แก่ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 

 ตลาดผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

  
ตลาดผู้บริโภค 

  
ตลาดส่งออก 

  
อ่ืนๆ 

  
รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 609,632  677,118  778,538  677,423  342,200  294,914  23,675  18,818  1,754,045  1,668,273 

รายไดจ้ากภายใน -  -  730,694  626,343  -  -  469  533  731,163  626,876 

รวมรายได้ 609,632  677,118  1,509,232  1,303,766  342,200  294,914  24,144  19,351  2,485,208  2,295,149 

ตดัรายการรายไดจ้ากภายใน -  -  (730,694)  (626,343)  -  -  (469)  (533)  (731,163)  (626,876) 

รายได้รวม 609,632  677,118  778,538  677,423  342,200  294,914  23,675  18,818  1,754,045  1,668,273 

ตน้ทุนขาย (505,977)  (575,078)  (584,405)  (529,221)  (311,385)  (273,704)  (21,826)  (15,541)  (1,423,593)  (1,393,544) 

ก าไรขั้นต้นรวม 103,655  102,040  194,133  148,202  30,815  21,210  1,849  3,277  330,452  274,729 

ป 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ ผลิตและมีส านกังานขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น  
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้   
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 1,345,317  1,281,073 
ประเทศอ่ืน ๆ 408,728  387,200 
รวม 1,754,045  1,668,273 

 
ลกูค้ารายใหญ่ 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 336.8 ลา้นบาท (2557: 297.1 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทั 
 

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรง  และโบนสั 219,861  206,606  199,896  186,847 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการ 
   ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 

 
6,913 

  
7,011 

  
5,845 

  
6,048 

ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการสมทบ 
   เงินท่ีก าหนดไว ้

 
2,495 

  
2,510 

  
2,241 

  
2,229 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,074  2,934  2,074  2,934 
อ่ืน ๆ 26,341  34,486  23,905  31,282 
รวม 257,684  253,547  233,961  229,340 

 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก

ของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า         
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
   และงานระหวา่งท า 

  
(8,685) 

  
(3,661) 

  
(8,758) 

  
(5,185) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  932,494  937,411  932,494  937,411 
ค่าซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  83,287  60,698  83,287  48,098 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก  (47,238)  (32,388)  (39,402)  (28,098) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 190,172  175,938  190,172  175,938 
ค่าสาธารณูปโภค  62,516  61,816  62,516  61,816 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  40,999  40,554  40,999  40,554 
อ่ืน ๆ  170,047  153,176  170,158  153,540 
รวม  1,423,592  1,393,544  1,431,466  1,384,074 

         
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย         
ภาษีสรรพสามิต  130,603  126,576  130,603  126,576 
ค่าลิขสิทธ์ิ  23,772  22,574  23,772  22,574 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 22,043  20,597  8,762  7,944 
ค่าขนส่ง  19,354  18,176  10,869  10,628 
อ่ืน ๆ  19,174  25,088  7,616  8,973 
รวม  214,946  213,011  181,622  176,695 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 45,469  57,012  35,027  45,458 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  4,297  3,614  3,840  3,098 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  3,748  2,789  2,353  2,140 
ค่าเช่า  2,894  2,932  2,894  2,932 
อ่ืน ๆ  16,580  12,094  14,670  9,249 
รวม  72,988  78,441  58,784  62,877 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



 

 105 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 

23 (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  2,330  -  2,330  - 
         
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    13 236  (1,781)  236  (1,781) 
รวมค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษ ี
   เงนิได้ 

 
2,566 

 
(1,781) 

 
2,566 

 
(1,781) 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 ก่อนภาษี 

เงินได ้
 ค่าใชจ่้าย 

ภาษีเงินได ้
 สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 ก่อนภาษี 

เงินได ้
 ค่าใชจ่้ายภาษี

เงินได ้
 สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
ก าไรจากการ 
   ประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั 782  (190) 

 

592 

 

-  -  - 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 ก่อนภาษี 

เงินได ้
 ค่าใชจ่้าย 

ภาษีเงินได ้
 สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 ก่อนภาษี 

เงินได ้
 ค่าใชจ่้ายภาษี

เงินได ้
 สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
ก าไรจากการ 
   ประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั 950  (190)  760 

 

-  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   46,511    (10,831) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  9,302  20  (2,166) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (226)    (239) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (6,195)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัและผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี    
   เงินไดร้อการตดับญัชีและอ่ืนๆ  

 

(315) 

 

 

 

624 
รวม   2,566    (1,781) 

  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   40,168    671 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  8,034  20  134 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (226)    (239) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (6,195)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัและผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี    
   เงินไดร้อการตดับญัชีและอ่ืนๆ  

 

953 

 

 

 

(1,676) 
รวม   2,566    (1,781) 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 

 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 
30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 

24  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค  านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ 
   หุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
43,944 

  
(9,050) 

  
37,602 

  
2,453 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 107,625  107,625  107,625  107,625 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.41  (0.08)  0.35  0.02 

 

25 เงนิปันผล 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3.2 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
 

26 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ

จากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็ง
ก าไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียง
ให้เป็นท่ียอมรับได ้ โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุม
กระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ

ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 14) อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
กูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอตัราตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 

 

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย        
 ท่ีแทจ้ริง   หลงัจาก 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
ปี 2558         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.75 90,000  -  -  90,000 
รวม  90,000  -  -  90,000 

         
ปี 2557         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.00 130,000  -  -  130,000 
รวม  130,000  -  -  130,000 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัไดท้  าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและ
ขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,503  -  1,503  - 
ลูกหน้ีการคา้ 8 38,514  30,680  38,514  30,680 
ลูกหน้ีอ่ืน  301  423  301  423 
เจา้หน้ีการคา้ 15 (63,324)  (43,001)  (63,324)  (43,001) 
เจา้หน้ีอ่ืน 16 (491)  (437)  (491)  (437) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มีความ

เส่ียง 
 

(23,497)  (12,335)  (23,497)  (12,335) 
         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  18,159  -  18,159  - 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  (5,338)  (12,335)  (5,338)  (12,335) 

         

สกลุเงินเยนญี่ปุ่ น         
เจา้หน้ีการคา้ 15 (59,141)  (56,997)  (59,141)  (56,997) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มีความ

เส่ียง 

 
(59,141)  (56,997)  (59,141)  (56,997) 

         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  26,757  29,945  26,757  29,945 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  (32,384)  (27,052)  (32,384)  (27,052) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้  าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียง
สูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าผลเสียหายจะเกินกวา่ส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรมระดบั 

2 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรมระดบั 

2 
 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558        
ส่วนที่หมุนเวียน        
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 928  928  928  928 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  -  -  - 
รวม 928  928  928  928 

    

    

31 ธันวาคม 2557        
ส่วนที่หมุนเวียน        
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  -  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,061)  (2,061)  (2,061)  (2,061) 
รวม (2,061)  (2,061)  (2,061)  (2,061) 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

ล าดบัของมูลค่ายตุิธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่

ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 

       ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและ
กิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

       ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

       ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงได้มีการทดสอบความ
สมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความ
เส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา ตามความเหมาะสม 
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27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 3,071  5,148  2,880  5,148 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,633  1,012  3,633  1,012 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 180  -  117  - 
รวม 6,884  6,160  6,630  6,160 

        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
   ที่ยกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 5,644  5,351  5,152  4,858 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 9,588  4,643  9,120  3,672 
รวม 15,232  9,994  14,272  8,530 

        
ภาระผกูพนัอ่ืน        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 8,475  7,781  8,475  7,781 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) สัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับคลังสินค้า เคร่ืองใช้ส านักงาน และยานพาหนะ ส าหรับบริษทั และสัญญาเช่ายานพาหนะ
ส าหรับบริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวนัท่ีแตกต่างกันในปี 2559 ถึงปี 2563 

 

(ข) หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยสถาบนัการเงินแก่บริษทั ส าหรับการใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบตัิตาม
สัญญา 

 

(ค) ค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีผูข้ายสินค้าของบริษทัตกลงแล้วในปริมาณ 4,868000 เมตริกตนั (2557: 3,827 เมตริกตัน) โดยมีราคา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือ โดยก าหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2559 (2557: ภายในปี 2558) 

 

28 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมี 
 

(ก) การค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีให้บริษทัย่อยจ านวน 5 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท) 
 

(ข) การค ้าประกันสัญญาเช่าด าเนินงานให้บริษทัย่อยจ านวน 0.54 ล้านบาท (2557: 0.90 ล้านบาท) 
 

(ค) การออกหนังสือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัย่อยมีหน้ีสินตามบญัชีสุทธิเป็นจ านวนเงิน 94.3 
ล้านบาท 

 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 

 
 

 
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



 

 112 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2558 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้     
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละไม่ไดน้ ามาใชใ้นการจดัท างบ

การเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใช้
ก่อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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31 การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2558 ดงัน้ี   
 

 2557 
 งบการเงนิรวม 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 423  (423)  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,609  (6,609)  - 
ลูกหน้ีอ่ืน -  7,032  7,032 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (46,094)  46,094  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (308,791)  308,791  - 
เจา้หน้ีการคา้ -  (253,225)  (253,225) 
เจา้หน้ีอ่ืน -  (101,660)  (101,660) 
   -   

      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รายไดอ่ื้น 11,527  (5,363)  6,164 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  5,363  5,363 
   -   

 
 2557 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686  (686)  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,295  (6,295)  - 
ลูกหน้ีอ่ืน -  6,981  6,981 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (42,094)  42,094  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (290,232)  290,232  - 
เจา้หน้ีการคา้ -  (253,225)  (253,225) 
เจา้หน้ีอ่ืน -  (79,101)  (79,101) 
   -   

      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รายไดอ่ื้น 12,225  (5,363)  6,862 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  5,363  5,363 
   -   
 

การจดัประเภทรายการน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่การจดัประเภทรายการใหม่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
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